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Abstract 
Titel: Klassiker i ny förpackning: Bokdesign och konsumtionskulturens individualisering, 

1940–2016 

Författare: Alma Lindström & Felicia Wikman 

Handledare: Jonas Harvard 

Examinator: Elisabeth Stúr 

Kurs, termin och år: Vetenskaplig uppsats C MK032G, HT-16 

Antal ord i uppsatsen: 13359 

Problemformulering:   Det är många som spekulerat kring varför försäljningen av tryckta 

böcker ökar när allting verkar peka mot en total digitalisering av medier. Även försäljningen av 

klassiska böcker har ökat, och att de ständigt görs i nya utgåvor och får ta plats i bokhandlarna 

styrker detta. Forskningsfältet som behandlar bokformgivning genom historien saknar kunskap 

om just nyutgåvor och marknadsföringen av svenska klassiska romaner ur ett visuellt perspektiv. 

Det är därför relevant att undersöka hur klassiker förändrats genom åren och om det finns 

återkommande designelement böckerna emellan. Detta för att få en djupare förståelse av 

bokformgivningens utveckling och marknadsföring när det kommer till svenska klassiska 

romaner.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bokmarknaden påverkats av nya teorier om 

marknadsföring och synsätt på kommunikation genom en analys av hur fyra svenska 

romanklassiker från 1940- och 1950-tal formgivningsmässigt förändrats över tid. 

Metod och material: För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi gjort en kvalitativ 

semiotisk bildanalys där element som typografi, färg, bild och layout analyserats och tolkats med 

koppling till teorier som lagts till grund för undersökningen. Materialet som analyserats är fyra 

svenska klassiska romaner i fyra utgåvor var, från 1940 till 2016.  

Huvudresultat: Studiens huvudresultat är att vi tydligt kan se att kopplingar mellan böckernas 

formgivning över tid, i takt med en förändrad syn på marknadsföring och utveckling inom dess 

inriktningar, har gjort att omslagen blivit mer särpräglade och unika i sin formgivning. 

Nyckelord: Individualisering, meningsskapande marknadsföring, sinnesmarknadsföring, 

romanomslag, bokformgivning, grafisk design, semiotisk bildanalys, visuell retorik 
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1. Inledning och problemformulering 
Trots den ständigt ökande digitaliseringen och sjunkande siffror för tryckt media lever de fysiska 

böckerna kvar. Bokförsäljningen för fysisk bokhandel i Sverige ökade till exempel med 3,8 

procent under de senaste 12 månaderna (Svenska Förläggare AB, u.å). I diagrammet (se Figur 1) 

från Svenska förläggare AB kan vi se hur försäljningen av tryckta böcker ständigt ökar även i 

bokhandel, där siffrorna ökat explosionsartat sedan millennieskiftet.  

Det är många som spekulerat kring varför försäljningen av tryckta böcker ökar  när allting 

verkar peka mot en total digitalisering av medier (Gripsrud, 2011 s.374-375). Exempelvis Nina 

Ulmaja, designansvarig på Bonniers förlag, som i en intervju på litteraturbloggen Bear Books 

(Wihlke, 2016) beskriver att det finns en större omsorg om bokens helhet idag. Detta har enligt 

Ulmaja delvis infunnit sig i och med digitaliseringen. Eftersom det digitala flödet upptar så 

mycket av det visuella fältet måste både små och stora förlag anstränga sig för att den fysiska 

boken ska kunna behålla sin attraktionskraft gentemot digitala medier (ibid). Kanske har 

designen, trots att den digitala utvecklingen utmanar den fysiska boken, blivit ännu viktigare än 

tidigare? 

Genom Mediebarometern som publiceras av Nordicom vid Göteborgs Universitet kan vi 

se hur den dagliga läsningen av e-böcker under perioden 2012-2015 inte visar någon ökning i den 

dagliga e-boksläsningen. 1 procent av de intervjuade läste en e-bok en genomsnittlig dag 

(Svenska Förläggare AB, 2016).  

I en intervju argumenterar litteraturhistoriker Thomas Götselius för att vi går mot en mer 

öppen syn på boken som något mer flytande än vi tidigare haft (Dalén, 2011). Götselius drar 

paralleller till när tryckkonsten gjorde genomslag i Tyskland, där han menar att det då som nu 

blev ett skifte i litteraturens format,  från handskrivna till tryckta böcker. Om romanens framtid 

menar Götselius att det ser ljust ut. Han betonar att romanen alltid testat gränserna och att denna 

digitalisering inte är den sista förändringen, samt uttrycker ett hopp om att romanen kommer 

finnas kvar ett bra tag till (ibid).  I essäsamlingen The Gutenberg Elegies  från 1995 uttrycker 

mediekritikern Sven Birkert en oro för den intellektuella kris som innebär att vi på bekostnad av 

det tryckta ordet välkomnar nya medier och teknologins framfart (Steiner, 2015 s. 9). Dock visar 

utgivningen av skönlitteratur snarare på ett ökat intresse för tryckt litteratur (ibid). 
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Figur 1. Diagram från Svenska Förläggare AB. Diagrammet visar försäljningen per kanal i miljoner kr, löpande priser (bokklubbar, 

varuhus, bokhandel). 

 

Ur ett internationellt perspektiv kan man till exempel se hur försäljningen av klassiska romaner i 

England har ökat med 10 procent sedan 2010 tack vare smart marknadsföring. Penguin Books 

klassikerserie 20 Penguin Pocket Classics  är ett exempel på detta. Den avskalade och ikoniska 

formgivningen är samma som företaget använde redan 1947, där den enda färgen som används 

representerar författarens nationalitet (Walsh, 2016).  

Att klassikerna fortfarande finns kvar på bokmarknaden är inte oviktigt. Exempelvis 

hävdar Svenska Akademien (2016) att det är “en viktig förutsättning för fortlevnaden av vårt litterära och 

språkliga arv och därmed för vår kulturella identitet.” 

Att klassisk litteratur är viktig och att de bör hållas tillgängliga är en åsikt som Svenska 

Akademien inte är ensamma om. Bonniers är ett av de förlag som till stor del ansvarar för 

nyutgåvorna av de klassiska verken (Ivarsson, 2007) och ser till att de får ta plats i bokhandeln.  

Är det så att vi föredrar gamla böcker i ett gammalt format? Med tanke på alla de gamla 

romaner som står i våra bokhandlar än idag lutar det åt att vi inte ännu tappat intresset för den 

fysiska romanläsningen - men de nya villkoren har sannolikt påverkat böckerna på många sätt. 

Hur görs verk av författare som Selma Lagerlöf, Karin Boye och Harry Martinson attraktiva för 

nutida läsare? Nina Ulmaja som idag är designansvarig på Bonnier förlag beskriver 
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designprocessen som strävande efter att skapa ett nutida utseende  på omslagen (Bouabana & 

Sperandio, 2011).  

  Men vad är det som gör att klassikerna fortfarande säljer än idag? Är det endast de nya, 

uppdaterade omslagen eller är det ökad kunskap om marknadsföring som påverkar? 

Forskningsfältet som behandlar bokformgivning genom historien saknar djupare studier av just 

nyutgåvor och marknadsföringen av svenska klassiska romaner ur ett visuellt perspektiv. Att 

undersöka hur dessa klassiker förändrats genom åren och om det finns återkommande 

designelement böckerna emellan anser vi vara en vinkel som är relevant att vidareutveckla ur ett 

mikroperspektiv. Detta för att få en djupare förståelse kring bokformgivningens utveckling och 

marknadskommunikation när det kommer till svenska klassiska romaner.  

De vetenskapliga studier som berör detta ämne är bland annat en som undersöker om 

man kan döma en bok utifrån dess omslag; Who says you can’t judge a book by it’s cover? 

(Vanderschantz et. al, 2013) där  vikten av ett tilltalande bokomslag diskuteras utifrån bland 

annat typografi, färg och bindning. I avhandlingen Mordförpackningar  av Karl Berglund, forskare 

inom litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, behandlas bokgenren svenska deckare  där 

Berglund undersöker formgivningen utifrån böckernas olika visuella element (Berglund, 2016). 

Studien tar upp hur deckargenrens verk paketeras utifrån bland annat formgivning och 

omslagsbilder men även hur de kommersiella mekanismerna på den svenska bokmarknaden 

arbetar och förändras (ibid). Forskning som behandlar konsumenten som identitetsbyggare 

(Holmberg & Wiman, 2002) samt om klassikers betydelse för byggandet av kultur och språk 

(Hägg, 1995) är annan forskning som belyser olika aspekter av bokmarknadens utveckling.  

Bland den litteratur som behandlar bokformgivning ur ett designperspektiv kan man hitta 

den holländske grafiska formgivaren Joost Grootens som är specialiserad på formgivning av 

kartböcker. I boken I swear I use no art at all   (2010) redovisas de arbeten Grootens gjort ur ett 

formgivningsperspektiv. Jost Hochuli, schweizisk formgivare har skrivit boken Designing books: 

practice and theory  (2003). I denna har Hochuli behandlat ämnen som marginaler och layout inom 

bokformgivning. Båda dessa formgivningsböcker har dock lagt fokus på hur man formger 

insidan av böcker och varför, snarare än att lägga fokus på hur omslagen ska formges.  

Forskningsmässigt kan vi konstatera att man redan vet en del om bokformgivning och 

hur omslaget påverkar köpbeslutet, men vi ser ett tomrum i fältet som behandlar nyutgåvor av 

svenska klassiska romaner och hur deras visuella kommunikation och marknadskommunikation 

utvecklats.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ett segment av bokmarknaden påverkats av nya teorier 

om marknadsföring och synsätt på kommunikation genom en analys av hur fyra svenska 

romanklassiker från 1940- och 1950-tal formgivningsmässigt förändrats över tid. 

 

För att besvara detta syfte har vi tagit fram dessa tre frågeställningar: 

- Hur har visuella element och hierarki förändrats på bokomslagen? 

- Hur har omslagen utvecklats sedan första utgåvan i relation till förändringar inom 

bokbransch och marknadsföring?  

- Hur kan denna utveckling kopplas till teorier om meningsskapande marknadsföring? 

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker en historisk utveckling av bokomslag till ett litet urval klassiska romaner. 

Vi undersöker inte klassiker som genre, och inte heller målgruppsanpassad kommunikation, utan 

den visuella aspekten av omslagsformgivning. Utelämnas görs också rygg samt baksida av 

romanerna, dels av praktiska skäl för att det på många av de arkiverade böckerna ej gick att se 

dessa delar av romanerna och dels för att den utveckling vi studerar tydligast kan avläsas på 

framsidan av bokomslaget. 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel redogörs för bokmarknadens historiska utveckling med fokus på konsumtion och trender mellan 

1940- och 2000-talet. Sedan följer en beskrivning av marknadsföringens utveckling under samma period. Där 

läggs fokus vid marknadsföring som undervisningsämne och inom områden som påverkat bokmarknaden. Vi 

avslutar kapitlet med att redogöra för vad som räknas in i begreppet klassiker. 

 

2.1 Sverige och böcker - bokmarknadens historia 

Efter Gutenbergs introduktion av tryckpressen dröjde det av olika anledningar till 1830- och 

1840-talet innan den moderna boken föddes i Sverige (Svejdedal 2000 s. 20). Det berodde delvis 

på att censuren upphörde bara några decennier tidigare, men också att det tog tid att utveckla 

teknologin för att det skulle vara ekonomiskt lönsamt för de entreprenörer som var intresserade 

av att tjäna pengar på bokmarknaden (ibid). Under de följande 140 åren steg sedan utgivningen 

av litterär prosa radikalt: från 16 titlar per år på 1830-talet till 203 titlar under sent 1960-tal. 

Många av titlarna som publicerades under detta decennium var experimentell prosa som av 

många ansågs vara svårläst, och som en reaktion på detta kom 1970-talsrealismen (Steiner 2006 s. 

208). Under 1970-talet var det turbulent på bokmarknaden, med förändringar politiskt och 

kulturellt som medförde nya trender inom bokkonsumtionen (ibis s. 34) till exempel realism som 

genre och ett stort intresse för historia (ibid s. 33). Feminismen och miljörörelser hade stora 

framgångar, samt en icke-kommersiell kultur som ständigt hittade nya uttryck, något som även 

avspeglades på bokmarknaden (ibid s. 30). Realismen blev den bokgenre som ansågs vara mest 

trovärdig och sann mot verkligheten, på kort tid gick den från att vara föraktad till att vara det 

självklara sättet att berätta om samtiden och att beskriva historiska händelser (ibid s.139). 

Eftersom Sverige genomled en ekonomisk kris i början av decenniet präglades bokmarknaden av 

de hembygds- och historieromaner som blev en trygg punkt för många som ansåg att 

välfärdssamhället var på väg att försvinna (ibid s. 208). En annan ekonomiskt påverkande faktor 

var de läsecirklar som med en början under 1920-talet haft ett antal upp- och nedgångar. Under 

1970-talet var de politiskt färgade och 1980-talets reaktion på föregående decennium orsakade en 

dal i läsecirklarna. Under 1990- och 2000-talet blev bok- och läsecirklar populära på nytt, men 

denna gång handlade det om påverkan från tv och film, där personer i den bildade medelklassen 

ingick i läsecirklar (Steiner 2015 s. 194).  

 

9 



2.1.1 Den svenska bokklubben 

Sveriges äldsta nu levande bokklubb startades vid årsskiftet 1941–42 och heter Bokklubben 

Svalan. De publicerade i början en bok per månad och som medlem av bokklubben var man 

bunden till att köpa minst 6 av dem om året. Bokklubben blandade utländska och svenska titlar 

jämnt, och det första året innehöll serien verk av bland annat Vilhelm Moberg och Richard 

Llewellyn. Svalan marknadsfördes genom ett medlemsblad med reklam och information om 

klubben och om läsning i allmänhet (Svedjedal 1993 s. 518-519). Inom bokbranschen hade 

bokklubbarna lågt förtroende. De ansågs bara sälja “billighetslitteratur” och var ett hot mot 

bokhandlarna som ansåg sig vara de rätta distributörerna av kvalitetslitteratur (Steiner 2006 s. 

90). Trots att de flesta bokklubbar grundades i folkbildningsideal anklagades de i slutet av 

1950-talet för att vara oseriösa då de utöver billighetsupplagorna även producerade litteratur som 

var dyr att framställa och därmed kunde ta överpris för dessa. Det var något som ansågs vara 

motsägande bokklubbarnas egentliga syfte. Bokklubbarna nämns bokhistoriskt bara kortfattat 

och anses inte ha gjort ett särskilt stort avtryck inom branschen, trots att de under denna period 

var branschens stora inkomstkälla (ibid s. 91). Under slutet av 70-talet blomstrade bokklubben, 

med en marknadsandel på 30% (Steiner 2015 s. 155), och självbiografiska titlar samt äldre 

författares verk blev aktuella på nytt. Författare som Moa Martinsson, Ivar Lo-Johansson och 

Vilhelm Moberg låg rätt i tiden rent ideologiskt och tematiskt där den sistnämndas 

Utvandrar- serie  även filmatiserades (Steiner 2006 s. 204). Dessa verk är de som vi än idag kallar 

för klassiker.  

 

2.2 Marknadsföringens historia 

I början av 1920-talet grundlades distributions- och marknadsföringsämnet i Sverige i form av 

föreläsningar på högskolor och universitet som sedan utvecklades till djupare studier (Tufvesson 

2005 s.164). Här la man fokus på handelsräkningar och prissättning i handel vilket innebar att 

man studerade detalj- och partihandel, exempelvis förpackningar, från struktur- och 

effektivitetssynpunkt (ibid s.165). Under 30- och 40-talet kom man in på ämnen som 

distributionsvägar, varudistribution, bruttopris och framväxande konkurrenslagstiftning. Det var 

inte förrän på 50-talet som intresset för konsumenten växte fram, då tittade man på 

konsumentbeteende och strukturfrågor (ibid).  
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Under denna period flyttades forskningsintresset från varuhandel till att inriktas mot 

strukturfrågor (ibid s.166). Stort fokus lades på vertikala förhållanden, branscher och 

samarbetssystem på grund av att strukturens utveckling behövde värderas från 

effektivitetssynpunkt i samband med utvecklingen av handeln under efterkrigstiden (ibid). Under 

krigstiden låg intresset på priskontroll och ransonering, vilket även visade sig i formgivningen av 

livsmedel och förpackningar, för att efter kriget lägga fokus på marknadsföring och ekonomiska 

framsteg (ibid s.45). Marknadsföringsämnets relation till samhällsproblemen innebar därmed en 

fortsatt betoning på de ekonomiska effekterna av marknadsföringsfunktionerna (ibid).  

Framträdande arbeten inom marknadsföringen under denna period var bland annat Clark 

(1922) Principles of Marketing ,  Converse (1945) The Development of the Science of Marketing  och 

Lincoln Clark’s (1955) The Life Cycle and Consumer Behavior  (Wilkie 2003 s. 119).  

På 1960-talet kom man in på marknadsföringsämnen som konkurrens, 

konsumentbeteende och internationell business medan 70-talet lade fokus på industriell 

marknadsföring och interaktion (Tufvesson 2005 s.167). Under 60- och 70-talet växte även 

kommunikationsverksamhet i systematiska former fram, som tog lärdom av vetenskapliga 

erfarenheter (Larsson 2010 s. 335). Under denna period var Philip Kotler en framträdande 

forskare inom marknadsföring med bland annat läroboken Marketing Management: Analysis, 

Planning and Control  (1967) (Wilkie 2003 s. 126).  

80-talet handlade mycket om nätverk, handel, strategi och konsumentsynsätt och under 

90-talet; reklam, dagligvaror, service och distribution (Tufvesson 2005 s.167). 90-talet lade också 

fokus på globalisering och individualisering, två dimensioner som även var aktuella redan på 

80-talet (ibid s.56, Hultén et.al 2011 s.38). Individualiseringen gjorde att marknader 

fragmenterades allt mer och denna individualisering förstärktes genom de ökade möjligheterna 

till interaktivitet som kom genom elektroniska medier (Tufvesson 2005 s.57). 

Marknadserbjudanden blev mer individualiserade, konkurrensen ökade och blev i större 

utsträckning global vilket skapade en ökad efterfrågan på tjänster och service (ibid s.187). Man 

började även att tala om relationsmarknadsföring där mer fokus lades på existerande kunder 

istället för att skaffa nya (ibid s.187-88).  

En central del i utvecklingen var alltså det växande intresset för reklam. Man kan tydligt 

se att reklammarknaden och medielandskapet har förändrats radikalt de senaste 40 åren (Broberg 

et.al 2016 s.135). På 70-talet bestod reklammarknaden till stor del av tidningsannonser och 

direktreklam. Sedan dess har marknaden vuxit rejält, bland annat kan man se detta genom att 
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utgifterna för reklam i traditionella medier ökat med 80 procent sen 70-talet (ibid s.136). Denna 

tillväxt har varit en del av en större strukturomvandling – övergången från ett industri- till ett 

tjänstesamhälle. De förändringar som under tidigare period låg till grund för marknadsföring 

skapade den omvändning som man kan se under 80-talet och framåt (Wilkie 2003 s. 132). Senare 

kom det betydande verket Handbook of Marketing and Society  av Bloom & Gundlach (2001) vars 

syfte var att uppmana framtida arbete genom att belysa möjligheter inom området (ibid s. 137).  

Idag utgör privata och offentliga tjänster närmare 75 procent av den totala 

sysselsättningen och därmed kan man säga att den växande reklammarknaden är ett exempel på 

att allt mer värdeskapande sker i form av tjänster (Broberg et.al 2016 s.135). Denna förändring 

har även påverkat vad reklam kan vara - den har fått en bredare betydelse men den har även fått 

en strategisk roll i dagens företagande. Detta har gjort att många gränser har suddats ut när det 

gäller skillnaden mellan redaktionellt material och reklam (ibid s.138). 

Under den senaste tiden har även digitaliseringen spelat en stor roll och bidragit till 

kulturella förändringsprocesser (ibid). Genom sociala medier har den privata sfären utvidgats och 

kan innebära att våra privatliv i större utsträckning betraktas som kommunicerbara och 

intressanta för andra människor att ta del av. Detta har bidragit till en social tävlan och ur detta 

har det fötts en jämförelsekultur där produkter, däribland böcker, blir identitetsmarkörer. Ur ett 

strukturellt perspektiv ses generellt konsumenten som en kommunikatör som med produkter 

som verktyg uttrycker social status och bygger relationer (Lehdonvirta 2012 s. 5). Digitaliseringen 

har på så sätt ökat både individualiseringen och socialiseringen på ett paradoxalt sätt. Internet har 

hjälpt människor att skapa och upprätthålla sociala nätverk men även förändrat människors 

möjlighet att marknadsföra sig själva, därmed har nya kanaler och finansieringsmöjligheter för 

reklam uppstått (Broberg et.al 2016 s.139).  

 

2.3 Om svenska klassiker 

Klassiker kan spegla den utveckling som vi presenterat ovan, detta eftersom att de är ett stabilt 

och populärt medium som har funnits på marknaden under lång tid. I och med detta blir 

klassikerna ett lämpligt underlag för att studera förändring ur ett marknads- och 

designperspektiv.  

Vad är då en klassiker? En definition är att klassiker är en text som lever vidare (Hägg 

1995 s. 148), ofta via skolväsendet där man läser de klassiska verken för att få en större förståelse 

12 



för språket och vår kultur. I Sverige är Bellman den första som fått en större spridning som 

klassisk litteratur. I “Folkskolans läsebok” från 1908 ingick delar av den “kanon” av klassiker 

som än idag läses under skolgången; August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustaf Fröding med 

flera. Klassikernas intåg i utbildningen har lämnat stora avtryck på vårt språk eftersom att 

parallellt med att klassikerna började spridas ökade läskunnigheten i bygden och en gemensam 

grammatik utvecklades (ibid s. 151).  

En viktig egenskap för att ett verk ska kunna bli klassiskt är att det överlever sin 

originalpublik och originalkontext, att verket berättar en sanning och att den anpassas och föds 

på nytt i nya medier (ibid s. 166). Anders Cullhed, professor i litteratur, beskriver i en intervju 

hur klassiker har en förmåga att gestalta problem eller ta upp frågor som alltid är aktuella och 

intressanta (Thorén 2009). Han beskriver även att vad som definierar en klassiker är dess 

förmåga att tala till människor utöver det egna nuet eller tiden, att den säger något i samtiden och 

talar vidare till kommande generationer (ibid).  

Många gånger har det förutspåtts en “romanens död”: under det tidiga 1960-talets 

modernistiska klimat, under det sena 1960-talet med en stark kritik mot politiken och påhittade 

historier, under 1970-talets förlagskris och under 1980-talets postmodernistiska attityd. Trots 

detta lever romanen kvar i skolsystemet (Hägg 1995 s. 166-167). Det svenska språket och den 

svenska kulturen är i stort behov av att klassikerna lever kvar, precis som att nutida 

dokumentationer av vår tid behövs för att stärka och utveckla vår kultur och vårt språk (ibid s. 

172-173). 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
För att ge en teoretisk grund till arbetets syfte och frågeställningar beskrivs följande områden i det teoretiska 

kapitlet: marknadsföring, semiotik och visuell retorik. Detta behandlas för att ge oss en översiktlig insyn i vad 

marknadsföring är och hur visuell retorik är kopplat till semiotiken för att kunna använda det i vår analys och 

knyta teorin till de resultat vi kommer fram till. 

 

3.1 Marknadsföring 

I uppsatsens inledning presenterade vi en kort översikt av marknadsföringens historia och i detta 

parti tar vi upp konsumenten som produkt och identitet, det binära samhället och 

individualisering samt sinnesmarknadsföring, som alla ingår i begreppet meningsskapande 

marknadsföring. Dessa delar utgör det teoretiska ramverk inom marknadsföring som vi bygger 

vår studie på.  

 

3.1.1 Den sociala konsumenten 

Inom symbolisk interaktionism ser man på konsumenten som en produkt av 

konsumtionssamhället (Svensson & Östberg 2013 s.57). Enligt interaktionismen är 

självmedvetandet något som uppstår när vi interagerar med andra människor. Man menar att 

individen ses som en effekt av socialt liv och i detta är konsumtionen i sig ett sätt att umgås på 

idag (ibid s. 60). Att gå på stan tillsammans, ta en fika, prova kläder eller bläddra i böcker i en 

bokhandel. Det kan antas att en begränsad konsumtion även skulle leda till en begränsad social 

tillvaro, då även de tidigare nämnda aspekterna av konsumtion troligtvis skulle utebli (ibid s. 

60-61). Konsumtion kan i många fall även handla om att visa upp sitt välstånd för andra, eller 

kort sagt: att kommunicera en identitet, vem man är och vill vara (ibid s. 61). Det finns en 

längtan efter att äga  den där romanen och ställa den i sin bokhylla, när man lika gärna hade 

kunnat låna den på biblioteket. Detta är något som beskrevs av Michel de Certau redan på 

1980-talet och anses vara ett resultat av att vi behöver påminna oss själva om vad vi har läst 

(Steiner 2015 s. 193), men är även något som marknadsföringen spelar på; att visa för oss att 

böcker både gör oss smartare, men även att de hjälper oss att visa vilken social status vi vill 

uppnå (ibid). Vilka produkter som anses vara “rätt” förändras och är beroende av historisk och 

social kontext (ibid s.202), exempelvis kan man anta att det inger högre status låta en bok av en 

nobelpristagare ligga framme än en chick lit-roman. Konsumtion kan i ännu ett steg vara relativ i 
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den mening att den sker i relation till annan konsumtion samt i relation till andras uppfattning 

om konsumtionsval. Identiteten handlar minst lika mycket om att skapa en unik personlighet 

som att identifiera sig med en särskild grupp och deras konsumtionsval (Holmberg & Wiman 

2002 s. 30). I denna aspekt kan man tydligt se hur klassbegreppet kommer in i bilden, där 

“eliten” konsumerar produkter som är svårtillgängliga (Svensson & Östberg 2013 s. 65), 

exempelvis genom avancerad litteratur eller unik konst samt att visa att man uppskattar och förstår 

produkterna. Identiteten har i detta samhälle blivit ett projekt som ständigt behöver upprätthållas 

genom konsumtion (Holmberg & Wiman 2002 s. 29), en pågående positionering  för individer. Vi 

diskuterar begreppet identitet vidare i nästa del.  

 

3.1.2 Identitet 

Länge har identiteten setts som något stabilt, att individen upprätthåller ett beständigt jag oavsett 

var hon eller han befinner sig (Holmberg & Wiman 2002 s.29). Men denna definition har med 

tiden förändrats, i ett samhälle som kännetecknas av komplexitet och fragmentering anses 

identiteten ha tappat denna stabilitet. Identiteter är numera något som skapas och omskapas, det 

har blivit ett projekt, något osäkert och som kräver medvetna ansträngningar för att upprätthålla 

(ibid). Att identitet istället ses som något som blir  snarare än är  så kan det ses som en pågående 

positionering, att i ständiga möten med andra definiera vem man är, där andra blir en 

referenspunkt för att kunna särskilja sig (ibid s.30).  

Konsumtionens roll för den personliga identiteten spelar en central roll, det är i 

konsumtionen som vi skapar en livsstil, identitet och tillhörighet (ibid). Genom att välja vissa 

märken och produkter signalerar vi en stil och en tillhörighet. Varumärken tillhandahåller en 

tillfällig identitet, ett sätt att passa in men ändå sticka ut (ibid s.33). På så sätt blir det en ständig 

förnyelse då vi ständigt byter utseende och experimenterar med nya stilar; den personliga 

identiteten blir ett expressivt projekt som måste utvecklas och förnyas i takt med förändringarna 

i omvärlden (ibid). 

En alltmer viktig position i dagens konsumtionssamhälle är konsumentrollen  som tar större 

plats än den tidigare dominerande producentrollen . Dock är konsumenten bara ett av flera “jag” 

som vi antar i livet (Svensson & Östberg 2013 s. 58-59).  Vi kämpar för att få ihop allting genom 

att hålla fast vid saker som verkar solida och påtagliga, men identitetens fasthet är endast befäst 

när vi ser den snabbt och ur ett utifrån-perspektiv (Bauman 2000 s. 83). Eftersom vi har 

möjligheten att införskaffa oss en ny identitet genom konsumtion har de flesta identiteter en hög 
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grad av ombytlighet. Detta i samband med friheten att välja vem man vill vara och hur länge man 

vill inneha denna identitet; att behålla en identitet så länge man önskar för att sedan kunna byta 

till en annan (ibid), till exempel när identiteten plockas bort från marknaden eller förlorar sin 

dragningskraft (Bauman 2002 s. 179). Genom företagens marknadsföringsaktiviteter som 

segmentering och reklamkampanjer tilltalas vi först och främst i rollen som konsumenter, inte i 

någon av våra andra roller som exempelvis pappa, lärare eller tonåring (Svensson & Östberg 

2013 s. 59).  

 

3.1.3 Det binära samhället och individualisering 

Post-moderniseringen som process har påverkat det moderna industrisamhällets utveckling. 

Processen kännetecknas främst av ett kulturellt värderingsskifte, där nya värderingar växer fram 

och etableras (Hultén et. al 2011 s. 43). Det handlar om frågor gällande politik, ekonomi och 

sociala relationer som ersättning till de, av 1970- 80- och 90-talister ifrågasatta, värderingar som 

lever kvar från tidigare generationer (ibid s. 38). En orsak till denna förändring är teknologins 

framväxt, som genom automatisering, globalisering och kommersialisering styr utvecklingen av, 

och skapar nya förutsättningar för marknadsföring. Teknologins framfart i samband med ett 

kulturellt värderingsskifte ligger till grund för ett nytt samhällsstadium som Hultén et. al (2011) 

väljer att kalla för det binära samhället .  

Något som har stor betydelse för det binära samhällets utveckling är den 

förändringsprocess som innebär globalisering av kapital, arbetskraft, handel och varumärken, 

som i sin tur innebär en mass-individualisering  (ibid s. 38, Gillberg 2010 s. 78), där möjligheten till 

att anpassa produktionen av en produkt till flera olika kundgrupper, med olika prisalternativ, 

ökar. Exempelvis när en inbunden bok senare ges ut i pocketformat som har ett lägre pris. Detta 

skapar en slags konkurrens som i sin tur används för att tillfredsställa särskilda konsumentbehov 

och tillåter framväxten av nya identiteter, perspektiv och upplevelser i en och samma produkt.  

Detta gäller även på arbetsplatser där VD:ar söker efter meningsfulla kundinsikter (Ban 

& Marshall 2013 s. 37). Sju av tio VD:ar gör stora förändringar inom sina organisationer för att 

bättre förstå kundernas individuella behov då den kommande trenden är individualisering av 

kundinteraktioner. De syftar till att förbättra kundrelationer med hjälp av nya verktyg (ibid).  

I detta binära samhälle styrs shopping och konsumtion främst av en strävan efter en 

identitet (Hultén et. al 2011 s. 46). Här dominerar även de konstnärliga attributen kreativitet, 

spontanitet, spekulation och emotion (ibid s. 39-40). Fokus har även förflyttats från materiella 
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värderingar (som utgår från ekonomisk och fysisk säkerhet), till post-materiella värderingar (som 

utgår från individuell livskvalitet och självförverkligande), där det framgår att yngre generationer 

mellan 18-34 år är mer orienterade mot ovanstående värderingar, där det är viktigt att “unna sig” 

eller att “skämma bort sig” (ibid s. 41). Detta skifte innebär dessutom att ett större ansvar läggs 

på individens egna roll i systemet samtidigt som denna roll behöver en stark förankring i den 

egna personen (Gillberg 2010 s. 78). 

En av de starkaste drivkrafterna i det binära samhällets förändring är den digitala 

teknologin som på kort tid revolutionerat hur många människor lever sina liv och hur de 

konsumerar (Hultén et. al 2011 s. 42-43). Exempelvis innebär detta en total omstyrning av 

kommunikationsutbytet mellan företag och konsument, där konsumenter bestämmer vad de vill 

ta del av och letar upp de produkter och tjänster de är i behov av. Detta i sin tur innebär att 

företag i allt större utsträckning behöver rikta om sin kommunikation till särskilda målgrupper 

och därmed genom olika kanaler, till exempel via sociala medier (ibid).  

 

3.1.4 Från produkt till sinnesupplevelse 

Den ökade trängseln på marknaden och den skarpa konkurrensen i dagens samhälle ställer nya 

och annorlunda krav när det gäller att förstärka och utveckla marknadsföringen (Hultén et.al 

2011 s.47). Från att produktens attribut och fördelar samt varumärkesbyggande står i fokus så 

ska produkten istället ses som en upplevelse (ibid s.48). I takt med teknologins utveckling blir det 

allt viktigare för många företag att synas, låta, dofta, kännas eller smaka för att stå ut bland 

konkurrenterna, men även för att kunderna är mer krävande och vill förverkliga sig själva genom 

produkter, visa sin livsstil och uttrycka sin unicitet. Sinnesmarknadsföring  är därför ett sätt att 

tillfredsställa kundernas hjärta och hjärna genom att skapa en multi-sensorisk 

varumärkesupplevelse (ibid). 

Ett av dessa sinnen är känseln, exempelvis att bläddra i en fysisk bok istället för att läsa 

på en skärm. Detta är något som anses stå i centrum för marknadsföringen i det binära samhället 

(ibid s. 130). Överföring av information eller känsla vid beröring kallas taktil marknadsföring  och 

går ut på att öka den fysiska och psykiska interaktionen mellan företaget och kunderna genom 

beröringsförnimmelser och/eller känselupplevelser (ibid). Undersökningar om den taktila 

påverkan på konsumentens köpbeslut har visat att möjligheten att känna på produkter påverkar 

köpbeslutets utfall (Grohmann et. al 2007 s. 244). Eftersom kunder ofta är i fysisk interaktion 

med en produkt både under köpbeslutet och efter köp är det viktigt för företag att skapa en 
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känselupplevelse som har goda möjligheter att differentiera sig (Hultén et.al 2011 s.131). Där 

spelar materialet en stor roll då det anses att material i förpackningar kan uttrycka personligheten 

hos en produkt (ibid s. 135). Det kan till exempel handla om att använda ett blankt eller matt 

material på en livsmedelsförpackning eller att lackera vissa element på ett bokomslag. Det är 

möjligt att få en uppfattning om en produkts egenskaper och kvalitet genom dess förpackning 

och ytskikt; att känna dess textur och fasthet (ibid). När konsumenten ställs inför ett val mellan 

två produkter med olika yta, kommer den som känns mest högkvalitativ bedömas mest positivt 

(Grohmann et. al 2007 s. 244). 

 

3.1.5 Estetik 

Det har även blivit viktigt för företagen att inte bara tillfredsställa funktionella behov, utan också 

de estetiska behoven (Hultén et. al 2011 s.49). Marknadsföringens estetik är hur olika 

sinnesupplevelser kan bidra till ett företags eller en produkts identitet. Det menas på att olika 

objekt kan erbjuda estetisk tillfredsställelse genom att som symboler påminna om angenäma och 

tilltalande saker (ibid).  

Levy och Rook (1999 s.86) beskriver en marknadsföringsmodell som ansluter estetiska 

värden till nyttoinriktade- och psykosociala värden som har dominerat inom marknadsföring. 

Alltså att det inte bara är funktion och beteende som spelar roll, utan även estetik. De förklarar 

att vikten av estetik och dess genomslagskraft även är något som chefer har blivit tydligare 

medvetna om (ibid).  

 

3.2 Semiotisk teori  

Studier av den visuella kommunikationen har sedan 90-talet ökat i omfattning (Ekström & 

Larsson 2010 s.180). Den visuella kommunikationens roll i samhället har lagts i fokus och 

insikten att en bild aldrig är endast en avbildning eller en illustration av något är en fråga som 

man blivit mer medveten om (ibid). När en bild produceras och tolkas så relateras den visuella 

kommunikationen ofta till sociala, politiska och kulturella betydelser (ibid). Allt som kan tolkas 

ses som tecken och därför talar man ofta om semiotiken när man undersöker visuell 

kommunikation (ibid s.181). Semiotiken är en teori som grundar sig i att visuella element 

fungerar som tecken (Gripsrud 2011 s.146). Själva begreppet semiologi, myntat av Ferdinand de 

Saussure, betyder teckenlära och beskrivs som en helhet bestående av ett materiellt och 
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immateriellt innehåll (ibid). Tecknen kan alltså bestå av streck, figurer, ljudvågor eller andra mer 

eller mindre handfasta fysiska fenomen som vi förbinder med en viss idé eller föreställning, 

element som är centrala i all formgivning. Fotografier och realistiska teckningar kan därför 

uppfattas som kodade tecken, de är utformade i enlighet med vissa uppfattningskoder som vi 

använder i vardagslivet (ibid s.147). Detta kan man även se när man tittar på visuella tecken - 

även de är baserade på konventioner eller koder (ibid). Förhållandet mellan uttryck och innehåll 

vid olika typer av tecken kan alltså vara mer eller mindre konventionellt och motiverat (ibid). Då 

menar man att uttrycket är det konkret påtagliga, det visar något, och innehållet är den innebörd 

som kan förknippas med det  påtagliga, alltså vad det betyder (Hansson et.al 2006 s.10 & 

Bergström 2015 s.286). Exempelvis en cirkel med streck runt uppfattar vi som en sol trots att 

den inte ser ut så när vi tittar upp mot himlen. Det som avgör tecknens existens är just detta 

möte och sammankoppling mellan uttryck och innehåll (Hansson et.al 2006 s.10). 

För att kunna skilja på det påtagliga tecknet från det associativa som vi kopplar det till så 

kallar man inom semiotiken det förstnämnda som denotativt och det senare för konnotativt (ibid 

s.28). Det finns många aspekter inom semiotiken men vi har valt att avgränsa oss och lägga fokus 

på de grundläggande delarna denotation och konnotation som kommer att beskrivas mer 

utförligt nedan.  

 

3.2.1 Denotation 

Denotation är tecknens direkta mening, alltså det fysiska och uppenbara (Gripsrud 2011 s.148). 

Detta betyder att ett objekts form alltid kommer att vara detsamma på den denotativa nivån. Om 

man tittar på exemplet med solen ovan, så är den denotativa beskrivningen “en cirkel med streck 

runt”. Utifrån begreppet inramning studeras de semiotiska resurserna, exempelvis bilder, linjer, 

färger, typsnitt, med mera (Ekström & Larsson 2010 s.181). Man tittar på relationen mellan bild 

och text, vilka element i bilden som binds samman och hur texten delas upp i olika delar och hur 

dessa delar är placerade i relation till varandra (ibid). Genom att titta på den hierarkiska 

ordningen i texten kan man undersöka om den viktigaste informationen finns längst upp eller 

längst ner i bilden (ibid s.182). Man kan även titta på vad som finns i förgrund, bakgrund, vilken 

genre och om bilden lånar stildrag från andra genrer. Då talar man om interdiskursivitet (ibid). 

 

3.2.2 Konnotation  
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Konnotation är en tolkning av tecknens indirekta mening (Gripsrud 2011 s.148). Exempelvis att 

vi tolkar cirkeln med streck runt som en sol på grund av relationen mellan uttryck och innehåll, 

vi associerar tecknet med en betydelse; vi gör en så kallad tolkning. Det är dock viktigt att skilja 

konnotation från association eftersom konnotationer är kulturellt etablerade och kodifierade 

medan associationer är individuella och personliga (ibid s.149). Dessa kulturella associationer vi 

utläser har en bakgrund i våra individuella erfarenheter som följer med oss som en “kulturell 

kompetens” när vi tolkar bilder (Ekström & Larsson 2010 s.182-183). Det innebär svårigheter då 

vi är vana vid de bilder som omger oss i den kultur och samhälle vi lever i (ibid).  

 

3.3 Visuell retorik 

Visuell retorik kan sägas vara den gren av retorikforskningen som handlar om användandet av 

symboler och bilder för att övertyga (Bulmer et. al. 2006 s.55) och kan beskrivas som “den 

kommunikationsform som använder bilder för att skapa mening eller bygga argument på” (ibid). 

Att använda visuell retorik som analysmetod när man undersöker målningar, filmer och 

marknadsföring har blivit väl accepterat av forskare inom området (ibid) eftersom det underlättar 

processen att förstå de tankar som ligger bakom övertalningsförmågan inom visuell 

kommunikation. När man talar om de retoriska element som analyseras kan det handla om allt 

från kameravinklar och ljussättning, till typografiska element (Bulmer et. al. 2006 s.55) som i 

likhet med semiotiken behandlas som tecken (Kjeldsen 2008 s.284). Att analysera bokomslag 

utifrån retoriska tecken skulle till exempel kunna innebära att man tittar på typografival och hur 

titel, författarnamn och förlag förhåller sig till varandra , istället för att inom semiotiken bara titta på 

vilka associationer som uppstår ur analysen av de enskilda elementen . För att åstadkomma denna 

helhetsbild har vi valt att använda denna retoriska aspekt som komplement i vår analys. 
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4. Metod  
I följande kapitel beskriver vi de olika delarna av forskningsdesignen som inleds med att vi presenterar och 

motiverar den metod vi har valt. Därefter följer ett flertal underkapitel där vi bland annat presenterar vårt 

källmaterial, beskriver och förklarar urvalet samt beskriver våra analysenheter. Därefter redogör vi för vilken typ 

av studie vi har samt diskuterar validitet och reliabilitet såväl som metodkritik. Som en avslutande del i 

metodkapitlet redogör vi för metodproblematik, presenterar vårt kodschema och kodinstruktioner samt beskriver 

analysens genomförande ur en praktisk synpunkt. 

 

4.1 Kvalitativ semiotisk bildanalys 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpas en kvalitativ undersökningsmetod; en 

semiotisk bildanalys. Denna metod valdes för att på mikronivå undersöka analysenheterna, detta 

för att få en mer direkt kännedom om undersökningsobjekten (Ahrne & Svensson 2015 s.15). 

Valet gjordes även på grund av att vi ämnar att få en djupare och mer ingående uppfattning kring 

det specifika ämnet (Ekström & Larsson 2010 s. 19).  

Den semiotiska analysen görs på två nivåer, en denotativ och en konnotativ. Som nämnt 

i tidigare kapitel innebär denotation de tecken som förekommer i dess fysiska och uppenbara 

mening, alltså tecken i dess objektiva mening (Gripsrud, 2011 s.148-149). Konnotation är en 

tolkning av tecknen i dess indirekta mening (ibid). Den denotativa delen kommer alltså att 

användas för att titta på vilka visuella element som finns på omslagen och den konnotativa delen 

används för att tolka och analysera symboliken och sambanden. Vi anser att den semiotiska 

bildanalysen är den metod som är bäst lämpad för vad det är vi vill undersöka och att det är 

denna metod som kan besvara vårt syfte. 

 

4.2 Urval och material  

De utvalda analysenheterna är fyra välpublicerade och väl ansedda romaner som funnits på 

marknaden sedan 1940- och 50-talet. Utifrån det omfattande området svenska klassiska romaner 

utfördes ett strategisk urval  vilket resulterade i fyra romaner. Kraven för urvalet var att första 

utgåvan gavs ut inom samma tidsperiod, att de hade många antal utgåvor av sina böcker och att 

senaste upplagan givits ut på 2000-talet. Detta för att möjliggöra en analys av designens 

utveckling över tid men även för att kunna avgränsa undersökningen till en hanterlig mängd 

material som kan analyseras på detaljnivå. För att begränsa urvalet ytterligare har vi har valt att 
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titta på första och senaste utgåvan och två däremellan med ett mellanrum på cirka 20 år mellan 

varje bok. Detta för att kunna titta på utvecklingen och försöka hitta kopplingar per årtionde, 

därför valde vi böcker runt 70-talet och 90-talet med en spridning på ett decennium då alla 

böckerna ej hade utgåvor från exakt samma årtal. Böckerna som valdes ut blev därför Kallocain  av 

Karin Boye, Vägen till Klockrike  av Harry Martinson, Utvandrarna  av Vilhelm Moberg och Tjärdalen 

av Sara Lidman. Våra klassiker är utspridda i bokhandlar men främst på antikvariat och bibliotek 

i hela Sverige. För att få tag på en samlad skara böcker har vi därför tagit hjälp av Sveriges 

nationalbibliotek, Kungliga Biblioteket i Stockholm. Där sparas minst en utgåva av allt som 

tryckts i Sverige sedan 1661 (Kungliga Biblioteket 2016). Detta gör biblioteket till en av våra 

största designskatter, med dess 173 hyllkilometer böcker, tidskrifter, kartor och dagstidningar. 

Ytterligare en anledning till att analysera just klassiker är att vi på så vis löpte liten risk att 

de förändringar vi såg i formgivningen skulle vara genretypiska och därför skilja sig åt mellan de 

olika romanomslagen. Dessa böcker faller alla under ungefär samma genre och därmed kan man 

anta att de är mer troliga att förändras i samma riktning.  

I resultat och analyskapitlet kommer romanerna presenteras i fyra tidsperioder: Period I 

(1940-1953), Period II (1970-1976), Period III (1988-1998) och Period IV (2004-2016). Specifika 

utgivningsår presenteras i tabellen nedan (se figur 2). Därefter följer en presentation av böckerna 

och hur de har utvecklat klassikerstatus. Något som ibland används inom omslagsformgivning är 

berättelseelement ur böckerna, därför presenteras även vilka huvudsakliga teman som behandlas i 

de böcker vi valt.  
 
Period I (1940-1953) 

Titel Kallocain Vägen till Klockrike Utvandrarna Tjärdalen 

Årtal 1940 1948 1949 1953 

Förlag Bonnier Bonnier Bonnier Bonnier 

Serie Nej Nej Ja Nej 

 
Period II (1970-1976) 

Titel Kallocain Vägen till Klockrike Utvandrarna Tjärdalen 

Årtal 1974 1974 1970 1976 

Förlag Aldus/Bonnier Bonnier Bonnier Aldus 

Serie Ja Nej Ja Nej 
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Period III (1988-1998) 

Titel Kallocain Vägen till Klockrike Utvandrarna Tjärdalen 

Årtal 1996 1988 1990 1998 

Förlag Aldus/Bonnier Litteraturfrämjandet Bonnier Bonnier 

Serie Ja Nej Ja  Nej 

 
Period IV (2004-2016) 

Titel Kallocain Vägen till Klockrike Utvandrarna Tjärdalen 

Årtal 2016 2004 2016 2015 

Förlag Doki Bonnier pocket Albert Bonniers klassiker Bonnier pocket 

Serie Nej Ja Ja Ja 

 
Figur 2. Tabell över böckernas utgivningsår och förlag. 

 

4.2.1 Kallocain av Karin Boye (1940) 

Kallocain , med underrubriken Roman från 2000-talet, gavs ut första gången år 1940 på Bonniers 

förlag. Det är en dystopisk skildring av ett militariserat samhälle, men också med en stark tro på 

människans förmåga att skapa en bättre värld (Albert Bonniers förlag 2006).  

Tillsammans med Jevgenij Zamjatins ”Vi” från 1924 och George Orwells “1984” från 

1949 räknas Kallocain  som en av världslitteraturens tre mest betydelsefulla dystopier (Gustafsson 

Rosenqvist 2015).  

 

4.2.2 Vägen till Klockrike av Harry Martinson (1948) 

Vägen till Klockrike  är Nobelprisbelönade Harry Martinsons tredje volym i en samlingsutgåva om 

tio band och gavs ut första gången 1948 (Albert Bonnier, 1998).  

Martinsons diskussion om möjligheterna att leva vid sidan om samhället men nära 

centrala livsvärden känns lika aktuell idag som när boken första gången kom ut (ibid). Det finns 

även mycket annat som är aktuellt som exempelvis idealiseringen av arbete i samhället, ivern att 

kontrollera, skarorna med folk som vandrar och människors rädsla över att möta främlingen 

(Enckell-Grimm, 2015). Kanske är det det som gör att Martinsons bok räknas som ett av de 

stora litterära verken i Sverige (Grönvall, 2012).  
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4.2.3 Utvandrarna av Vilhelm Moberg (1949) 

Utvandrarna  är den första delen i Vilhelm Mobergs stora Utvandrarepos som under hela 

1900-talet varit en mycket läst och älskad svit (Albert Bonniers förlag 2012a).  

Utvandrarserien är en tidlös kärlekshistoria kantad av hungersnöd, drömmar och längtan 

(Adlibris 2016). Serien har levt vidare genom både Jan Troells rosade filmer och Björn Ulvaeus 

och Benny Anderssons hyllade musikal "Kristina från Duvemåla". Johannes Stripple, forskare i 

statsvetenskap vid Lund universitet, anser att det finns romaner som har använts som politiska 

referenspunkter genom åren och att de har sammanfattat en generations erfarenheter som man 

sedan ständigt har hänvisat till (Rydén 2016). Han menar att utan Vilhelm Mobergs romaner om 

Utvandrarna  hade intresset för emigrationen från Sverige till USA kanske stannat på ett 

småländskt hembygdsmuseum (ibid).  

 

4.2.4 Tjärdalen av Sara Lidman (1953) 

Tjärdalen  är Sara Lidmans debutroman och gavs ut 1953 (Albert Bonniers förlag 2012b). Boken 

fick ett direkt genomslag med ett försäljningsrekord på 48 000 exemplar sålda böcker (Bränström 

Öhman 2016), och hyllades av exempelvis Elisabeth Tykesson, en av femtiotalets ledande 

kritiker (Bromander 2004). Ett av bokens viktigaste teman är att huvudpersonen Petrus försöker 

förändra byns primitiva moral till en högre, samtidigt som han själv har stora svårigheter att själv 

leva efter denna (Albert Bonniers förlag 2012b). Tjärdalen  kan enligt litteraturhistoriker Annelie 

Bränström Öhman räknas som en av sin tid generationsroman, som fångade den för 

glesbygdsungdomarna ännu onåbara välfärden i storstaden (Bränström Öhman 2016). Än idag är 

romanen populär, och 2016 spelar Riksteatern upp en version i musikteaterform som 

tillgängliggör Lidmans debutroman (Ring 2016) och visar hur den kan vara lika aktuell idag som 

vid första utgivningen.  

 

4.3 Kvalitativ beskrivande studie 

Vi har valt att göra en kvalitativ beskrivande studie eftersom vi ska undersöka något som blir 

svårt att mäta i siffror. Esaiasson (2012 s.36) skriver att beskrivande undersökningar ger svar på 

frågor av typen var, när, hur och vem. Att beskriva hur det förhåller sig med den visuella 

kommunikationen i klassiska romaner förutsätter att vi först berättar och undersöker hur det ser 
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ut. Sedan kommer vi även att diskutera de bakomliggande, historiska aspekterna av utvecklingen 

och på vis beröra studien ur ett förklarande perspektiv (ibid).  

 

4.4 Validitet, reliabilitet och metodkritik 

Att vår studie har hög validitet och reliabilitet anser vi vara viktigt för att kunna stödja de 

slutsatser vi kommer fram till i undersökningen med tillförlitliga argument. Att ha hög validitet 

betyder att vi undersöker det vi avsett och angivit att undersöka och reliabilitet betyder att vi 

säkerställer att vi bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt (Ekström & Larsson 

2010 s. 76). Då vi avser att undersöka budskapet ur ett visuellt retoriskt perspektiv och vill ta 

reda på hur böckernas omslag har förändrats över åren tror vi att en kvalitativ semiotisk 

bildanalys av materialet ger oss tillräckliga resultat för att analysera materialet på ett sätt som kan 

stärka validiteten i undersökningen.  Validiteten i vår studie styrks ytterligare på grund av att 

materialet är hämtat från Kungliga Biblioteket och att vi har undersökt det material vi avsett att 

undersöka vilket var klassiska romaner från 40-och 50-talet. 

För att höja reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av ett kodschema som är väl 

beprövat (Carlsson & Koppfeldt, 2008) inom området med inslag av de semiotiska element som 

Ekström & Larsson tar upp i Metoder i kommunikationsvetenskap  (2010 s. 181-182). Kodschemat är 

en hjälp under analysen då vi kan luta oss mot den under den denotativa och konnotativa delen. 

Genom att följa en mall som denna förbättrar vi möjligheten till att någon annan ska kunna 

upprepa studien med samma resultat, det vill säga att studien är replikerbar. Att en studie är 

replikerbar höjer även reliabiliteten. Vi har även tagit fram instruktioner till detta kodschema för 

att komma överens om hur vi ska tolka det vi ser, detta för att stärka den interna reliabiliteten 

(Ekström & Larsson 2010 s. 147).  

Trots denna åtgärd kan det bli svårt att hävda att det är ett säkert 

undersökningsinstrument, detta på grund av att det finns kritik mot att den semiotiska analysen 

grundar sig på tolkningar och dessa blir personligt förankrade oavsett tolkningsregler och 

kodschema. Detta är något som kan skada intersubjektiviteten  (Esaiasson et al. 2012 s. 25), det vill 

säga att undersökningen förblir ofärgad av oss författaren och våra individuella referenser. En 

del i att kontrollera replikerbarheten i studien kan göras genom att göra en test av kodschemat 

där vi analyserar på varsitt håll för att se om vi har kommit fram till liknande resultat. Dock kan 
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våra tolkningar ändå färgas av att vi under arbetets gång diskuterat mellan varandra vilket kan 

innebära att de subjektiva tolkningarna ändå kan likna varandra. 

För att kunna dra korrekta slutsatser inom ramen för de analysenheter vi valt bör det 

tydliggöras att några generella slutsatser om all  formgivning av bokomslags utveckling i historien 

ej kommer kunna dras. Däremot kommer vi med hjälp av vår undersökning kunna dra slutsatser 

om de analysenheter som behandlas i denna specifika studie, och därmed även generella 

slutsatser om omslag till nyutgåvor av svenska klassiska romaner. Vi kommer även kunna belysa 

trender på den svenska bokmarknaden.  

 

4.5 Metodproblematik 

Då vi sökte upp utgåvorna i Kungliga Bibliotekets samlingar, visade det sig att böckerna i 

samband med arkiveringen försetts med skyddsomslag. I formell mening skulle då dessa neutrala 

omslag utgöra böckernas yttre. Vi valde dock att studera det ursprungliga omslaget, som fanns 

kvar under skyddsomslagen, då det var dessa ursprungliga omslag som vände sig till 

bokkonsumenterna. 

En aspekt som man hade kunnat förvänta sig vara en vanlig företeelse bland de äldre 

böckerna är reliefer eller andra sensoriska element. Tyvärr hade vår urval inte några sådana 

element, ett bredare urval hade kanske kunnat visa på detta.  

Att majoriteten av böckerna är utgivna av samma förlag kan påverka hur formgivningen 

ser ut. I det urval vi gjorde visade det sig att de allra flesta böckerna är utgivna av Bonniers 

förlag. Huruvida de använder sig av en mall för formgivning är inget som vi haft möjlighet att ta 

hänsyn till i undersökningen.  

Ett annat problem som vi stött på var när vi genomförde den semiotiska analysens 

konnotativa del, då den först genomfördes utifrån varje omslag för sig. Dock innebar detta att 

tolkningen inte gick att koppla an till teorin på ett relevant sätt. Det vi bestämde oss för att göra 

istället var att sammanställa den denotativa analysen periodsvis för att sedan göra konnotationen 

i samband med den teoretiska analysen. Detta gav oss möjligheten att genomföra 

undersökningen utifrån de frågeställningar vi formulerat.  
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4.6 Kodschema 

Studiens kodschema (se bilaga 1) är en modifierad version baserad på modellen för bildanalys av 

Carlsson och Koppfeldt (2008 s. 61-62) med inslag av semiotiska element från Ekström och 

Larsson (2010). De teman och frågor som vi analyserar i omslagen utgår ifrån den semiotiska 

bildanalysens två steg, denotation och konnotation. I den denotativa delen har vi utgått från 

Carlsson och Koppfeldts (2008) uppställning där man beskriver vad bilden innehåller, 

exempelvis text, illustration och fotografier. Man beskriver även hur bilden är komponerad för 

att kunna se ett mönster mellan bilderna, här tittar man exempelvis efter placering, färger och 

layout. Här har vi även utgått från semiotiska element från Ekström och Larsson som exempelvis 

hur man tittar på typografin, hur den delas upp och är utformad (2010 s. 181-182). I den 

konnotativa delen har vi även där utgått från frågor ur Carlsson och Koppfeldts (2008) modell 

där vi exempelvis tar reda på hur bilden kan tolkas i dess delar och i sin helhet, som i nästa 

kapitel kommer att kopplas till teorier från tidigare kapitel. 

För att kunna använda vårt analysschema på ett korrekt sätt har vi utformat 

kodinstruktioner (se bilaga 2) med förklarande text att använda som stöd under analysen. 

 

4.7 Tillvägagångssätt 

Inför analysen genomfördes en resa till Stockholm där vi under tre dagar besökte Kungliga 

Biblioteket för att göra materialinsamling och dokumentation av romanomslagen. För att 

dokumentera omslagen fotograferades de på plats i läsesalen på Kungliga Biblioteket. Dessa är 

de bilder som visas i undersökningen, med undantag för Tjärdalen från 2015 då bilden av denna 

råkade raderas och därför blivit ersatt med en bild från Adlibris hemsida. Det bör förtydligas att 

färgåtergivningen av övriga omslag kan ha påverkats av belysningen i salen och därför inte är 

identiska med originalen. Dock var detta något som konstaterades på plats och analysen av 

färgerna utfördes därför utifrån de fysiska exemplaren, inte från fotografierna.  

Innan vi började med analysen skapade vi det kodschema som vi skulle använda som 

underlag i vår analys. Därefter skrev vi utförliga kodinstruktioner att följa genom hela analysen. 

När kodschemat och kodinstruktionerna var klara fick en person, utomstående för vår 

undersökning, kontrollera det färdiga schemat och kodinstruktioner för eventuella otydligheter. 

Därefter gjorde vi en testanalys på varsitt håll för att kontrollera om vi analyserar på samma sätt, 

detta för att höja replikerbarheten. Därefter delade vi upp oss och gjorde den semiotiska 
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bildanalysen var för sig för att effektivisera arbetet där vi genomförde både denotationen och 

konnotationen. När vi skulle sammanställa resultatet och koppla det till våra teorier tog vi de 

enskilda analyserna av vardera omslag och tematiserade dem i analysen. Detta för att förtydliga 

för läsaren och oss själva. Vi gjorde analysen tillsammans och slog ihop denotationen för varje 

period i en sammanfattande del i resultat- och analyskapitlet. På detta sätt kunde vi göra en 

koppling till våra teorier för att kunna uppfylla studiens syfte och svara på frågeställningarna.  
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5. Resultat och Analys 

Det här kapitlet inleds med en sammanställning av bildanalysen med en periodindelning efter årtal. Den 

denotativa analysen är en sammanfattning av varje verk som vävts samman, detta för att ge en överblick av 

formgivningen av dessa böcker under varje tidsperiod. De fullständiga analyserna av varje enskilt omslag återfinns 

i bilaga 3–6. I den konnotativa analysen kopplas tolkningen till teorier från kapitel 3 för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Större bilder av omslagen går att finna i bilaga 7-10.  

 

5.1 Period I (1940-1953) - Stark typografi, avsaknad av dekoration 

 
1940 1948 1949 1953 

Denotation 

Typografin på böckerna har återkommande drag i aspekterna linjering då all typografi är 

centrerad på omslagen. Alla typsnitt är serifer utom titeln på Utvandrarna  som är handskriven. 

Majoriteten av typsnitten är feta och enfärgade i ungefär samma teckengrad. Bakgrunden på 

böckerna är enfärgad och dekorativa elementen är diskreta. På två av böckerna finns en 

illustration och på de andra två utgörs de av linjer på olika sätt. De färger som används är svart 

och vitt med inslag av en accentfärg, röd eller grön. Undantaget är på en av böckerna, 

Utvandrarna , där illustrationen består av ett flertal färger. Märkningen på böckerna består av 

förlagets logotyp som på alla böcker är placerad längst ner på omslagen. Undantaget är Vägen till 

Klockrike  där det inte finns någon logotyp. Hierarkin på omslagen följer samma regel; Titeln ges 

mest plats, sedan eventuell illustration och sist författarnamnet.  

 

Analys/konnotation  

När böckerna i denna period gavs ut hade man inom marknadsföringen ännu inte fått upp 

intresset för konsumentbeteende (Tufvesson 2005 s.165). Med tanke på att 30- och 40-talet 
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marknadsföringsmässigt handlade om distribution och prissättning (ibid) är enkelheten i 

formgivning av dessa omslag ingen överraskning.  

Identitetsskapande genom konsumtion kräver, enligt teorier som behandlar konsumenten 

som en social individ, att det finns unika  element inom formgivningen som kan bidra till 

formandet av unika  identiteter, eller möjligheten att anknyta till en särskild grupp som 

konsumerar en viss typ av produkter (Holmberg & Wiman 2002 s. 30). När omslagen är så 

anspråkslöst formgivna skapas inte genast den individuella reaktionen som man kan anta sker 

inför omslag som har en mer särpräglad utformning. Detta kan ha att göra med att under denna 

period var det producentrollen som hade störst fokus istället för i dagens konsumtionssamhälle 

där konsumentrollen ligger i fokus (Svensson & Östberg 2013 s. 58-59). Här kan man anta att 

under denna period lades mest fokus på att producera istället för att tänka på vad konsumenten 

vill ha. Under denna tidsperiod fanns inte heller det målgruppsanpassade synsättet på 

kommunikation som vi kan se i senare tidsperioder, exempelvis i det binära samhället där fokus 

till stor del ligger på att tillfredsställa en särskild grupp utifrån deras särskilda behov (Hultén et. al 

2011 s. 42-43). Detta kan vara en anledning till varför dekorativa element inte ges stort fokus på 

något av omslagen.  

Enligt teorier om sinnesmarknadsföring kan vi under denna period se hur materialet på 

omslagen som är av exakt samma kvalitet och tjocklek tyder på att teorierna om att 

materialvariation som ett sätt för produkter att sticka ut bland konkurrenter (Hultén et. al 2011 s. 

135) troligtvis inte var en väletablerad marknadsföringsstrategi. Att materialen är likadana kan 

dessutom tyda på att kännedom om taktil marknadsföring ej var en beprövad teori i denna 

period. Genom att särskilja sig med en mer kvalitativ eller unik yta på dessa omslag hade man 

kunnat anspela på konsumentbeteendet som innebär en fördel för de material som känns bäst 

för känselsinnet (Grohmann 2007 s. 244). Dock kan man anta att de få illustrationer som syns på 

omslagen har att göra med att man redan under denna period hade kunskap om att produkter 

behöver vara estetiskt tilltalande för att säljas, något som stämmer väl överens med teorier om 

marknadsföringsestetik (Hultén et. al 2011 s. 49).  
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5.2 Period II (1970-1976) - Fokusskifte mellan titel och författare 

 
1974 1974 1970 1976 

Denotation 

När det gäller typografin så skiljer sig omslagen från varandra under denna period; en sans serif 

med liten teckengrad, en fet serif i kontrasterande teckengrad, en symmetrisk serif och en serif 

som varierar i storlek. Bakgrunden är i vitt på alla böckerna med sparsamma illustrationer, utom 

Tjärdalen  som till största delen täcks av en illustration. Denna skiljer sig även åt från de övriga 

eftersom en stor del av den täcks av en svart tonplatta och typografin är satt i vitt ovanpå, till 

skillnad från de andra omslagen där typografin är till stor del svart. Illustrationen är på två av 

böckerna det som står högst i hierarkin, men även de skiljer sig åt då en av dem är föreställande 

och den andra är abstrakt. I övrigt är det som syns mest författarnamnet som tar stor plats på alla 

omslagen med undantag för Kallocain , där författarnamn, titel och förlag är identiskt formgivna. 

Förlagsnamnet eller logotypen är placerad antingen högst upp eller längst ned och i varierande 

storlek.  

 

Analys/konnotation 

Under denna period kan vi se stora förändringar i utformning av typografin där författarnamnet, 

till skillnad från period 1, får ta större plats än boktiteln. Detta kan vara ett resultat av att 

författare som Vilhelm Moberg låg rätt i tiden rent ideologiskt (Steiner 2006 s. 204), och därmed 

fick ett uppsving. Det kan man även se eftersom det var under denna period som 

Utvandrar-trilogin  filmatiserades (ibid). Historiska romaner var dessutom populära under denna 

tidsperiod (Steiner 2006 s. 33). Denna period är den av de fyra som har minst spridning i årtal 
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mellan böckerna. Detta är något som kan påverka formgivningen eftersom möjligheten finns att 

förlagen använder sig av mallar som präglar utformningen av de visuella elementen.  

Enligt teorier om den sociala konsumenten menar man på att individen ses som en effekt 

av ett socialt liv och att konsumtionen bidrar till det sociala (Svensson & Östberg 2013 s.57-61). 

Under denna period blomstrade bokklubbarna (Steiner 2015 s. 155) och det var populärt att 

köpa böcker och ta del av dessa exklusiva klubbar, kanske inte just för att läsa men för att känna 

att man tillhörde en specifik grupp och deras konsumtionsval (Holmberg & Wiman 2002 s. 30). I 

likhet med teorier om identitet så spelar konsumtionen en stor roll för identiteten då det är där vi 

skapar en identitet, livsstil och tillhörighet (Holmberg & Wiman 2002 s.29). Dessa bokklubbar 

och den ökade kunskapen om konsumentbeteende och konkurrens som började studeras och 

användas inom marknadsföringen på 1950- och 1960-talet (Tufvesson 2005 s.165-167) kan vara 

anledningen till varför illustrationerna på omslagen under denna period dels blivit fler och större, 

men även av mer dekorativ karaktär än under period I. 

Under denna period hade det hunnit komma flera utgåvor av dessa böcker och då 

omslagen har fått ett helt nytt utseende kan detta vara för att stå ut i konkurrensen - i likhet med 

utvecklingen av det binära samhället där mass-individualiseringen skapade konkurrens vilket var 

någonting man använde för att tillåta framväxten av nya identiteter i en och samma produkt  (Hultén 

et.al 2011 s. 38). Det kan vara tecken på att detta var någonting man tänkte på redan under denna 

period trots att man då kanske inte visste vad det betydde.  

Man kan även se hur materialet har förändrats och alla titlar har olika ytskikt på 

omslagen, med olika bestrykningar och vikt, kanske för att skapa en känselupplevelse för 

konsumenterna (Grohmann et. al 2007 s. 244). Dock finns det inga reliefer eller förädlade 

detaljer. Genom dessa förändringar kan man anta att man har börjat ta hänsyn till de estetiska 

behoven hos konsumenten och inte bara de funktionella (Hultén et. al 2011 s.49).  
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5.3 Period III (1988-1998) - Bildspråk i fokus 

 
1996 1988 1990 1998 

Denotation 

På samtliga omslag fylls ytan till största delen av fotografi eller illustration. Majoriteten är 

landskapsbilder med undantag för Kallocain  där det är ett porträtt av författaren på omslaget. All 

typografi är satt i serif och ett typsnitt används för varje bok. Färger på typsnitten är svart eller 

vit med undantag för Vägen till klockrike  där både vitt och svart används, samt Tjärdalen  där färgen 

går i en brun/grön och blå ton. Alla omslag är väldigt färgrika, där två av böckerna står ut med 

klara färger i grönt och blått. De andra två har nedtonade färger och går i färgerna rosa och lila 

med mörka inslag. Illustrationer och fotografier är det som tar störst plats på omslagen, sedan är 

det väldigt lika mellan författarnamn och boktitel, där det inte finns någon tydlig hierarki mellan 

de två. Förlagsnamnet är minst i storlek och är placerat längst ned i mitten på två av omslagen, 

högst upp till höger på ett av dem och längst ned till vänster på det sista.  

 

Analys/konnotation 

Under denna period var det vanligt bland bildad medelklass att kombinera kulturella intressen 

med socialt umgänge. Något som visar på den konstanta utvecklingen av konsumentrollen från 

en nödvändig aktivitet till en identitetsskapande och positionerande process (Svensson & 

Östberg 2013 s. 60; Holmberg & Wiman 2002 s. 29). Detta är någonting som kan ha påverkat 

omslagens formgivning och varför de har blivit mer unika, då det är i konsumtionen som vi 

skapar en livsstil, identitet och tillhörighet (Holmberg & Wiman 2002 s. 30).  

Under denna perioden startar ett skifte i konsumtionsmönster; vad man förväntas äga i 

produktväg och vad som anses vara självförverkligande (Hultén et.al 2011 s. 41). 90-talet var 

även den period då man lade fokus på globalisering och individualisering, något som var aktuellt 
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redan på 80-talet (Tufvesson 2005 s.56). Detta kan vara en annan anledning till varför omslagen i 

denna period börjar skilja sig mer från varandra och bli mer unika, då globaliseringen, som 

innebar förändringar även i bokindustrin med internationella trender som förankrades, och 

utvecklingen av det binära samhället skapade nya förutsättningar för marknadsföring (Hultén 

et.al 2011 s.38). De behövde rikta om sin kommunikation till särskilda målgrupper (ibid s. 42-43).  

Omslagen i denna period är övervägande med hårdpärm och blank kvalitet vilket kan 

tänkas ha att göra med ökad kunskap om känselns påverkan på köpbeslutet (ibid s. 131). Det 

skulle också kunna ha att göra med läsecirklarna som var populära på 90-talet och att man i och 

med dessa visade upp böckerna på ett annat sätt och identifierades med vilken litteratur man 

konsumerade (Steiner 2015 s. 194).  

Något som är anmärkningsvärt under denna period är den yta som täcks av bildmaterial, 

både illustration och fotografi. Detta till skillnad från tidigare perioder då typografin varit i fokus 

på majoriteten av omslagen. Man har även börjat använda sig av betydligt fler färger på 

omslagen. Detta kan vara ökad kunskap om att tillfredsställa konsumentens estetiska behov 

(Hultén et. al 2011 s.49), men det skulle även kunna vara ett resultat av att färgtryck blivit 

billigare än det varit tidigare.  

Hierarkin vad gäller titel och författarnamn har även ändrats igen mot tidigare perioder, 

under denna period är de likvärdiga i storlek. Detta kan ha att göra med att det nu har gått så 

lång tid sedan de första utgåvorna publicerades och att dessa böcker redan har nått en status som 

innebär att det inte behöver vara övertydligt vem det är som har skrivit boken eller vad den 

heter. De har funnits på marknaden så länge att de kanske nu istället måste stå ut med hjälp av 

formgivningen.  
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5.4 Period IV (2004-2016) - Unicitet som överlevnadsstrategi? 

 
2016 2004 2016 2015 

Denotation 

På två av böckerna går typografin i serif medan de andra är i sans serif. Även färgerna skiljer sig 

åt där två av typsnitten är vita och de andra två går i blått och i olika gul ton med inslag av vitt. 

Varje omslag använder endast ett typsnitt var. På ett av omslagen, Kallocain , är titeln och 

författarnamnet integrerat med illustrationen på ett mycket särpräglat vis, till skillnad från det 

klassiska vågräta. På detta omslag finns även text utöver författarnamn och titeln; ett citat från 

boken har integrerats i illustrationen. Bakgrundsfärgerna går i vitt, grönt och svart och alla 

omslag har illustrationer i olika utformning. Gemensamt är att illustrationerna tar upp en stor del 

av omslagens yta. Stilen skiljer sig däremot mycket åt, där en är lackad, en är sydd och de två 

andra utgörs av olika typer av färgblock; Kallocain  med de svarta som utgör formen av en 

megafon och Tjärdalen  med många färger och lager som utgör detaljer och djup i illustrationen.  

Av dessa böcker är det endast en bok där förlagets logotyp finns med på framsidan. 

Utöver illustrationerna så varierar hierarkin på alla omslagen. På två av böckerna är 

författarnamn och titel i lika storlek, på de andra två är ena titeln mindre och den andra titeln 

större.  

 

Analys/konnotation 

Under denna period kan man se att omslagen blivit än mer differentierade från varandra. Inget 

omslag är det andra likt vad gäller stil, layout, hierarki och typsnitt. Vi ser snedställd typografi, 

specialutformade typsnitt, lackade mönster, blockmönster och retro-känsla.  

Genom att se på denna period ur ett perspektiv där konsumenten är en social varelse där 

konsumtion är en social aktivitet (Svensson & Östberg 2013 s. 57) kan den varierande 
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formgivningen av bokomslagen i denna period tolkas som ett resultat av en större medvetenhet 

om de konsumtionsmönster som förändrats i och med digitaliseringen. 

Identiteten under denna period anses vara något som skapas, ett projekt som kräver 

medvetna handlingar för att upprätthållas (Holmberg & Wiman 2002 s.29). Eftersom det anses 

vara eftersträvansvärt att ha en identitet som är uppdaterad och ombytlig med en hög grad av 

dragningskraft (Holmberg & Wiman 2002 s. 33; Svensson & Östberg 2013 s. 58-59) kan man dra 

slutsatsen att det krävs att även produkterna som konsumeras håller en standard som känns 

nutida för varje nutid. 

Denna strävan efter att vara unik kan kopplas till den ökade individualiseringen i det 

binära samhället och viljan att uttrycka sin unicitet som byggts upp under de senaste decennierna 

(ibid s. 38). Individualiseringen styrs av att vi konsumerar produkter som knyter oss till olika 

sociala grupper, men även att vi konsumerar för att visa vilka vi inte  är (Svensson & Östberg 2013 

s. 61).  

Med bokomslag som formges på detta sätt: med stor variation när det kommer till teknik, 

typsnitt, layout och färger, visar på den konkurrens som under denna period kräver mer än 

någonsin av förlagen ur ett marknadsföringssyfte. Detta på grund av att varje produkt behöver 

ha en egen personlighet (Hultén et. al 2011  s. 46 & 135) för att kunna synas i de sociala 

sammanhang som är aktuella just då (Steiner 2015 s. 202). Den roman i denna period som kan 

anses vara minst utstickande är Vägen till Klockrike . Dess enkla formgivning och den enfärgade 

bakgrunden gör att den inte ser mest nutida  ut av böckerna. Dock är Martinsons roman utgiven 

2004, ett år som jämfört med 2015 och 2016 inte kommit lika långt i utvecklingen mot 

digitaliseringen. Trots att spridningen i antal år mellan utgåvorna är ungefär samma som 

spridningen av utgåvor i tidigare perioder, kan man spekulera i huruvida den digitala och därmed 

den visuella utvecklingen gått fortare fram mellan 2004 och 2016 än mellan till exempel 1988 och 

1998. Detta skulle innebära att omslagen skiljer sig mer åt i formgivningen under den senare 

perioden. Om man tittar på exempelvis Nässlorna Blomma -  ännu en av Martinsons verk - där den 

senaste utgåvan publicerades 2015, kan man se fler likheter med de andra romanerna ur ett 

formgivningsaspekt (se bilaga 11).  

Materialet på omslagen under denna period är väldigt varierande vilket kan ha att göra 

med ökad kunskap om taktil marknadsföring som anses dominera i det binära samhället, och 

dess påverkan på köpbeslutet (Hultén et. al 2011 s.130-131, Grohmann et. al 2007 s. 244). 
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Under denna period syns det att det har blivit än  mer viktigt för företagen att 

tillfredsställa de estetiska behoven (ibid s.49) vilket kan ha något att göra med att det läggs större 

fokus på uttrycksfull formgivning idag. Detta ser vi även i och med kommunikationens 

utveckling mot större fokus på webb och sociala medier (Hultén et. al 2011 s. 42-43). Omslagen 

behöver både kommuniceras i frimärksstorlek på webben och i dagstidningen och se bra ut i 

användarnas fotografier på sociala medier, samt kunna fungera i stort format på offentliga 

platser. Exempelvis thumbnails är en teknisk faktor som ökar kravet på att stå ut, där 

produkternas omslag presenteras i miniformat i olika handelsplattformar. 

Det är förstås värt att notera att om man skulle välja att göra en 1950-talsinspirerad 

formgivning idag skulle den också stå ut, just för att den skulle skilja sig så mycket i uttrycket.  

 

5.5 Slutanalys 

5.5.1 Den sociala konsumenten 

Teorier som behandlar konsumenten som en social individ säger att identitetsskapande genom 

konsumtion kräver att det finns unika element inom formgivningen som i hög grad bidrar till 

formandet av unika identiteter eller möjligheten att anknyta till en särskild grupp som 

konsumerar en viss typ av produkter (Holmberg & Wiman 2002 s.30). Under period I har man 

ännu inte fått upp intresset för att studera konsumentbeteende, detta tankesätt kom först i början 

av 1950-talet. Det finns därför få tecken som tyder på att formgivningen av dessa omslag är 

utformade för att möta en särskild grupp konsumenters behov. Detta med tanke på att omslagen 

i period I är anspråkslöst formgivna. Med de få visuella elementen som finns är det svårt att se 

hur verken skulle kunna appellera till olika målgrupper. Även under period II är formgivningen 

sparsam, dock med några fler visuella element, särskilt på Tjärdalen  vars omslag skiljer sig från de 

andra med en illustration som täcker mer än halva ytan. Under denna period visste man mer om 

konsumentbeteende men inte så mycket om identitetsskapande marknadsföring och formandet 

av unika identiteter. Under senare perioder är den unika formgivningen mer tydlig, särskilt i 

period IV. Här kan vi dra tydliga paralleller mellan formgivningens utveckling och framväxten av 

marknadsföringen som behandlar konsumenten som en social varelse.  
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5.5.2 Identitet 

Enligt teorier om identitetsskapande är det av stort intresse att ha möjligheten att genom 

konsumtion skapa sig en identitet utifrån önskade kriterier. Detta kan innebära att konsumera 

produkter med särskild formgivning som passar den identitet man vill anamma. I likhet med 

teorier om den sociala konsumenten är identitetsskapandet genom konsumtion ett sätt att knyta 

an till en viss grupp eller särskilja sig från en annan grupp (Holmberg & Wiman 2002 s.33). I 

enlighet med det som beskrivs i teorierna om identitet kan vi, genom att titta på utvecklingen av 

enskilda omslag över tid, se att formgivningen i princip är helt ny för varje ny upplaga. Denna 

drastiska förändring skulle kunna vara ett resultat av den ständiga förändringen av social tillvaro. 

Något som blir särskilt tydligt under period III, där vi ser att uttrycken på omslagen är unika på 

ett helt annat sätt än de varit under de första perioderna. Detta är något som fortsätter att vara 

tydligt under period IV. 

 

5.5.3 Det binära samhället och individualisering 

Period III är även den period där digitaliseringen har sin start. Den digitala teknologin har 

förändrat människors liv och hur de konsumerar, där konsumenten nu själv letar upp och väljer 

vad hon är i behov av (Hultén et. al 2011 s. 42-43) samtidigt som valen måste spela en 

funktionell roll i samhället och spegla vad som är “rätt” att konsumera (Gillberg 2010 s. 78). Att 

därför sticka ut med hjälp av formgivning är viktigare idag än vad det var för 70 år sedan. Fokus 

har även flyttats från materiella till post-materiella värderingar där det som ansågs vara en lyx nu 

blivit till en självklarhet i vardagen. De materiella värderingarna som dominerade under den 

analyserade period II och utgick från faktorer som ekonomisk och fysisk säkerhet får i de senare 

perioderna bereda plats för post-materiella värderingar som innebär allt större fokus på 

individuell livskvalitet och självförverkligande (Hultén et. al 2011 s. 41). Detta självförverkligande 

konsumtionsmönstret är något som tydligt avspeglas i formgivningen av de omslag som 

publicerats under period III och IV. Det är i dessa perioder som en expressiv formgivning med 

användning av färg, fotografi, illustration och typografi i samverkan används på ett sätt som ger 

varje omslag en särskild identitet och därmed kan antas riktas riktas till den självförverkligande 

konsumenten. Kommunikationen från företag till konsument blir i och med detta allt viktigare 

och avgörande för produkters överlevnad. Det binära samhällets strukturer innebär även att 

formatet på det som kommuniceras ut måste anpassas efter fler kanaler än någonsin. Att 

omslagen i period III blivit mer individuella i dess formgivning, både i färg, layout och typografi 
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kan vara ett resultat av teknologins framfart, som innebär att företag i allt större utsträckning 

behöver rikta om sin kommunikation i fler och andra kanaler (Hultén et. al 2011 s. 42-43). Detta 

kan även antas ha ökat ytterligare i period IV där företag även måste ta hänsyn till att 

konsumenter fotograferar produkterna i syfte att publicera på sociala medier. Återigen kan man 

här se ett tecken på hur formgivningen måste vara anpassningsbar till olika medier då våra 

personligheter på sociala medier kan ses som “sociala visitkort”, där omslagens sociala betydelse 

som identitetsmarkörer förmedlas mellan konsumenten och de digitala sociala sammanhang 

denne ingår i.  

 

5.5.4 Från produkt till sinnesupplevelse 

Genom sociala mediers dominans och den ökade trängseln på marknaden ställs nya krav på 

marknadsföring. Genom att exempelvis använda sig av taktil marknadsföring (Hultén et. al 2011 

s. 130), kan produkter särskiljas genom material och känselupplevelser. Att taktil marknadsföring 

är något som blivit viktigt idag kan anses vara en motreaktion mot det samhälle som vi lever i 

idag där allt är i digital form. Detta kan vara en av anledningarna till varför fysiska böcker ökat i 

försäljning på senare år och fortfarande står sig stark mot e-boken, där möjligheten att särskilja 

sig genom material och känsel inte finns. Just materialet i böckerna är något som varierar en del 

mellan de olika perioderna i undersökningen, något som kan stärkas med den ökade kunskapen 

om vikten av den taktila upplevelsen vid köpbeslutet (Grohmann et. al 2007 s. 238). Den period 

som står ut mest är period IV där omslaget på Martinsons bok har lackerade detaljer. Dock står 

den även ut eftersom den publicerades ett decennium innan övriga böcker i perioden. Kan detta 

vara ett tecken på att populariteten för detta visuella uttryck har sjunkit sedan dess? I period IV 

har även de två böcker som är i pocketformat ett annat material på omslagen.  

En observation vi gjorde under besöket på Kungliga Biblioteket var att oväntat få av de 

äldre böckerna hade utmärkande material, till exempel guldtext, reliefer och präglingar. Det är 

annars något som ofta förknippas till gamla böckers utseende. Mellan period I och period II 

kunde vi däremot se en förändring i materialets ytskikt, där det gick från ett matt till ett blankt på 

majoriteten av omslagen. Huruvida detta går att koppla till teorier om sinnesmarknadsföring är 

svårt att avgöra, då litteraturen till största del behandlar taktil marknadsföring i det binära 

samhället. 
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5.5.5 Estetik 

I takt med den ökande digitaliseringen har det även blivit viktigare än någonsin att produkter är 

tilltalande för våra ögon. Att tilltala konsumenters estetiska behov är någonting som har blivit 

viktigt för företagen. Det är inte bara det funktionella som spelar roll utan de måste även erbjuda 

estetisk tillfredsställelse (Hultén et. al 2011 s.49). Det är svårt för oss att avgöra vad som ansågs 

vara estetiskt tilltalande i de olika tidsperioderna, men det vi kan se är att de senare omslagen är 

mer expressiva i dess estetiska uttryck. Vi kan även se att redan under period I var estetik 

troligtvis någonting man hade i åtanke, detta eftersom att två av omslagen hade dekorativa 

illustrationer på omslagen. 

I vårt samhälle idag, med en stor mängd kommunikationskanaler och därmed en ökad 

konkurrens, kan vi dra slutsatsen att det fokus som läggs på böckernas utseende till och med 

spelar en avgörande roll för dess överlevnad. Enligt Nina Ulmaja på Bonnier läggs det idag även 

mer fokus på bokens helhet än det gjorts tidigare. Vikten av estetik och dess genomslagskraft är 

något som ständigt ökar i människors medvetande (Levy & Rook 1999 s. 86). Den kan vara 

därför som period IV har omslag som är mer unika i dess formgivning än de tidigare perioderna. 

Det är viktigare idag att sticka ut bland konkurrenter, men även att vara estetiskt tilltalande med 

tanke på sociala mediers framfart och att allt ska se bra ut på bild.  

 

5.5.6 Sammanfattning 

Genom denna analys kan vi konstatera att för varje period blir omslagen mer och mer expressiva 

och unika i sitt utförande. Vad vi märkt är att den bok som står ut mest formgivningsmässigt i 

alla tidsperioderna är Tjärdalen  av Sara Lidman. Vad detta beror på är svårt att avgöra. En teori 

kan vara att Tjärdalen  i tre av fyra perioder är den roman som publicerats några år efter övriga 

böcker, någonting som kan ha påverkat formgivningen. Vi kan även konstatera att det skedde en 

stor förändring som syns i omslagsformgivningen under period III (90-talet) då omslagen går 

från att vara väldigt lika varandra under period I och II till att särskilja sig drastiskt. Det kan ha 

att göra med den ökade individualiseringen som hade sin start under 80-talet (Tufvesson 2005 

s.56), detta då individualiseringsprocessen leder till att man eftersträvar större variation och 

unicitet (Hultén et.al 2011 s. 38; Holmberg & Wiman 2002 s.30).  

Att vissa av romanerna gavs ut inom en serie kan påverka formgivningen av dess omslag. 

Något som observerats är dock att ingen av romanerna inom samma tidsperiod ingår i samma 

serie. Därmed kan risken för detta anses vara mindre och därför inte vara en avgörande faktor 
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för utfallet av undersökningen. Dock bör det nämnas att det är vanligt förekommande att vissa 

av böckerna ingår i sådana serier där formgivningen präglas av förutbestämda mallar.  

Vi kan tydligt se att bokmarknadens och marknadsföringens utveckling samt teorier inom 

marknadsföring går att koppla till de olika tidsperioderna på olika sätt. Vad detta innebär för 

studiens syfte och frågeställningar kommer att diskuteras i kommande kapitel.  
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6. Slutsats och Slutdiskussion  
Detta kapitel inleds med att vi diskuterar resultatet av vår analys där vi återkopplar till uppsatsens syfte och 

frågeställningar för att se till att de blivit korrekt besvarade. Som en avslutande del diskuterar vi våra egna 

reflektioner om undersökningen samt diskuterar vidare studier som kan göras inom ämnet. 

 

6.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att undersöka hur bokmarknaden påverkats av nya teorier om 

marknadsföring och synsätt på kommunikation genom en analys av hur fyra svenska 

romanklassiker från 1940- och 1950-tal formgivningsmässigt förändrats över tid. För att besvara 

detta syfte utformades en semiotisk bildanalys utifrån teorier om kommunikation som ett 

meningsskapande fenomen. Denna metod valdes för att kunna dela upp analysen i två delar; den 

denotativa för att kunna undersöka hur de visuella elementen på alla omslag är utformade; den 

konnotativa för att kunna koppla dessa till utvecklingen inom bokbransch och marknadsföring 

samt teorier om meningsskapande marknadsföring.  

Genom uppsatsens frågeställningar ville vi ta reda på hur de visuella elementen och 

hierarkin har förändrats på bokomslagen, hur omslagen utvecklats sedan första utgåvan i relation 

till förändringar inom bokbransch och marknadsföring och hur denna utveckling kan kopplas till 

teorier om meningsskapande marknadsföring. Angående de visuella elementen på omslagen och 

hierarkin har vi genom den denotativa delen kunnat se en förändring i den semiotiska analysen 

men även med hjälp av visuell retorik som utifrån bilder och symboler kan bygga mening i 

formgivningen (Bulmer et. al. 2006 s.55). Genom analysen kan vi tydligt se att all formgivning 

har utvecklats när det kommer till de visuella elementen och hierarkin. Från att typografin låg i 

centrum och i princip var det enda visuella på omslagen har formgivningen mellan perioderna 

utvecklats till att bli mer dekorativ och uttrycksfull. Om man tittar på period I där omslagen var 

väldigt enkelt formgivna har det skett en stor förändring till period IV där omslagen har blivit 

väldigt unika och skiljer sig mycket från varandra.  

Angående hur omslagen utvecklats i relation till bokbransch- och 

marknadsföringsutveckling kan vi dra slutsatser om att den ökade kunskapen om och intresset 

för konsumenten inom marknadsföring har inneburit ett ökat fokus på formgivningen av 

omslagen. Vi kan även se att vissa av omslagen är präglade av bokserier, exempelvis Delfinserien, 

som var populära i och med bokklubbarna under 1970-talet och därmed blir en del av 
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utvecklingen inom bokbranschen. Huruvida bokklubben var ett hot mot den fysiska bokhandeln 

(Steiner 2006 s. 90) eller inte är svårt att avgöra men man kan anta att dess existens på 

bokmarknaden i det långa loppet tvärtom har hjälpt till att hålla bokhandeln vid liv. Något som 

däremot kan konstateras är att trots de många spekulationerna om “romanens död” kan vi se att 

så inte är fallet. Kanske har vi att tacka de många turbulenta vändorna på bokmarknaden genom 

historien. 1970-talet förde exempelvis med sig en våg av nya konsumtionsmönster där de 

historiska och realistiska berättelserna åter blev populära, och läse- och bokcirklar som funnits i 

nästan 100 år har även de emellanåt fört med sig nya vågor av bokkonsumtion.  

När det kommer till hur denna utveckling kan kopplas till teorier om meningsskapande 

marknadsföring kan vi se hur den ökade digitaliseringen och individualiseringen gjort ett stort 

avtryck på formgivningen av omslagen med unika omslag som följd. Den period vi lever i idag är 

präglad av en marknadsföring där konsumenten styr lika mycket som avsändare. Vi kan idag 

använda konsumtionen för att bygga våra identiteter, och bokformgivningen präglas utav detta. 

Utifrån den analys vi gjort kan man dra paralleller mellan ökad kunskap om 

marknadsföringsstrategier och formgivningen av de bokomslag som ingår i undersökningen. 

Huruvida detta resultat är generaliserbart till ett större urval är svårt att säga, dock skapar de en 

djupare förståelse för ämnet eftersom resultatet kan tänkas säga något om hur formgivningen 

utvecklats i takt med samhället och marknadsföring. Detta skulle kunna innebära att resultaten 

kan appliceras på böcker med liknande förutsättningar som de i vårt urval.  

Sammanfattningsvis blir studiens slutsats att vi tydligt kan se att kopplingar mellan 

böckernas formgivning över tid, i takt med en förändrad syn på marknadsföring och utveckling 

inom dess inriktningar, har gjort att omslagen blivit mer särpräglade och unika i sin formgivning. 

 

6.2 Reflektioner och vidare forskning 

De avgränsningar vi gjort i denna studie har för oss inneburit en begränsad möjlighet att 

undersöka vilka andra aspekter av historisk och designmässig utveckling som spelat in på den 

förändrade formgivningen av dessa omslag. En utav de aspekterna är den som behandlar 

förlagets påverkan på formen. Majoriteten av romanerna vi undersökt har givits ut av Albert 

Bonniers förlag och huruvida de formgivningsmallar och inriktningar som förlaget med största 

sannolikhet har kan ha bestämt hur omslagen ska se ut är inte något vi har kunnat ta hänsyn till. 

Därför skulle man i en vidare studie i ämnet, genom exempelvis en intervjustudie, kunna 
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undersöka formgivningen utifrån förlagets perspektiv. Detta skulle kunna belysa andra 

utvecklingsaspekter.  

En djupare inblick i design ur ett historiskt perspektiv skulle även kunna ge ett annat 

utfall på undersökningen, något som också kan sägas om marknadsföringens utveckling på en 

mer detaljerad nivå än i denna undersökning.  

Ytterligare en aspekt som denna studie inte lagt fokus på är den litteraturkanon som finns 

i svenska skolor. Detta kan vara en stor anledning till att vissa klassiska romaner har höga 

försäljningssiffror och något som troligtvis hade påverkat utfallet av vår undersökning. Dock 

skulle detta kunna vara en helt egen studie, om huruvida debatten av litteraturkanon i Sverige har 

påverkat klassikernas position på marknaden.  
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Bilaga 1.  
 
Kodschema 
 
1. Bildbeskrivning (denotation) 
1.1. Vad innehåller bilden? 
1.2. Hur är bilden komponerad? 
 
2. Tolkning (konnotation)  
2.1 Hur är bilden konstruerad? 
2.2 Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 
2.3 Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 
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Bilaga 2.  
 
Kodinstruktioner 
 
Kodschemat är en modifierad version av Carlsson & Koppfeldts bildanalys (2008 s.61-62) med 
inslag av de semiotiska element som Ekström & Larsson tar upp i Metoder i 
kommunikationsvetenskap (2010 s. 181-182).  
 
1. Bildbeskrivning (denotation) 
Här undersöker vi på en denotativ nivå vad omslagen innehåller och hur de är komponerade.  
 
1.1. Vad innehåller bilden? 
Här undersöker vi vad bilden faktiskt innehåller utifrån dessa punkter: 

● Typografi 
● Illustration/fotografi 
● Bakgrund 
● Märkningar (varumärken/logotyper) 
● Hierarki 

 
1.2. Hur är bilden komponerad? 
Utifrån ovanstående punkter vill vi även titta på hur bilden är komponerad för att se om det 
finns återkommande mönster i såväl enskilda visuella element som i layouten.  

● Placering 
● Bildutsnitt 
● Skärpa  
● Blickriktning 
● Ljus och kontrast 
● Färg 
● Linjer 
● Layout  

 
2. Tolkning (konnotation) 
Här har vi gjort en subjektiv tolkning av de denotativa tecknen. Genom att göra detta tar vi reda 
på bakomliggande budskap och konnotationer på omslagen. Vi har utgått ifrån dessa 
frågeställningar (från Carlsson & Koppfeldt, 2008 s.61-62): 
 
2.1 Hur är bilden konstruerad? 
 
2.2 Hur kan bilden tolkas i dess delar och i sin helhet? 
 
2.3 Hur skapar olika bilduttryck betydelser och konnotationer? 
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Bilaga 3.  
Analys av Period I 

Kallocain 1940 

Denotation 
Typografi: All typografi är centrerad. Överst på framsidan finns författarnamnet, skrivet i en fet serif. 
Namnet är versal-gement. Under det står bokens titel, placerad strax ovanför mitten. Titeln är skriven i 
samma eller liknande typsnitt, men denna i versaler. Allt är i en mörkt blå färg. Hierarki: Titel, 
författare, förlag 
Märkning: Längst ned på sidan finns en logotyp för Bonnier, placerad under ett fett streck. Även detta i 
samma sättning som övrig typografi.  
Bakgrund: ofärgad/vit 
Illustrationer: inga 
Hierarki: Titel, författarnamn 
 
Konnotation 
Omslaget har en strikt layout centrerad på en mittaxel. Typsnittet som används till all text är en fet, 
svart antikva. Det som trycks på är boktiteln. Ytan innehåller mycket luft och typografin är det enda 
grafiska elementet. Förlagslogotypen ges mycket utrymme. Huruvida det är på grund av brist av annat 
som tar dess uppmärksamhet eller inte är en tolkningsfråga. Om man är medveten om att boken gavs 
ut 1940 för typografin och layouten tankarna direkt till de kontrollerade samhällen och övervakningen 
som var WWII och som speglas i romanen 
 
 
Vägen till Klockrike 1948  
Denotation 
Typografi: Långt upp på omslaget, centrerat, står förnamnet på författaren i versaler och sans serif i 
svart. Efternamnet står längst ner på omslaget i samma teckengrad, centrerat och sträcker sig över hela 
omslaget. På mitten av omslaget, mitt emellan för och efternamn, står bokens titel i vit sans serif. Något 
mindre teckengrad än författaren i ett typsnitt som är mer ihoptryckt. Titeln är uppdelad på två rader 
och sträcker sig över hela omslaget. 
Illustrationer: Två vågräta vita streck som sträcker sig från ena sidan till den andra. Ena strecket precis 
ovanför titeln och andra nedanför, som en inramning.  
Bakgrund: Grön  
Märkning: Ingen 
Hierarki: Titel, författarnamn 
 
Konnotation 
De två vita linjerna med titeln i mitten kan liknas vid en vågrät väg som man ser uppifrån. Vägen till 
klockrike kanske? En metafor.. Annars märks det tydligt att fokusen är lagd på typografin. Man har valt 
en grön färg som dominerar omslaget, kanske inspiration taget från det gröna, svenska landskapet. 
Titeln är det som får störst fokus även fast teckengraden är mindre då den är placerad mitt på omslaget 
och i vit färg som får större kontrast mot det gröna än det svarta författarnamnet.  
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Utvandrarna 1949 

Denotation 
Typografi: Författarnamn i svart serif och satt i versaler. Centrerat högst upp på omslaget. Under det finns titeln, i 
handskrivet typsnitt i rött, satt i versaler. 
Illustrationer: En randig väska med handtag, omringad av en krans av gröna blad.  
Bakgrund: Gulblekt vit 
Märkningar: Längst ner på omslaget finns förlagets logotyp. Satt i en serif, versal-gemena bokstäver.  
Hierarki: Titel, illustration, författarnamn, förlag 
 
Konnotation 
Kransen blad omfamnar väskan som ett par armar och kan tolkas som en trygghet, en omfamning. Väskan 
representerar att man ska åka iväg, men att kransen ger en trygghet i att lämna. Som att man inte ska vara rädd för att 
lämna. Typsnittet på titeln är auktoritärt, det är målat i rött och hårt och är väldigt framåt med bestämda penseldrag. 
Titeln är den del av omslaget som sticker ut mest, författarnamnet är lite mer diskret med dess svarta färg och diskreta 
typsnitt. Med den vita bakgrunden skapar den svarta och röda texten en stor kontrast. Framsidan har inga säljargument 
eller citat. Man kan förstå bokens handling något genom titeln och illustrationen av väskan. 
 

Tjärdalen 1953  

Denotation 
Typografi: Centrerat i mitten av sidan står författarnamnet i en snedställd serif (svart). Under detta står 
bokens titel, även denna i en serfi men en fet, rak och röd variant.  
Illustration: En tecknad illustration föreställande en människa som står bakom en hög med något slags 
virke. Människan har inga utmärkande drag, men står i en framåtböjd ställning, höger arm utsträckt och 
vänster arm böjd.  
Bakgrund: En beige ruta med ram i samma färg. Skiljer sig inte mycket från bakgrundsfärgen vit.  
Märkning: Förlagets logotyp (Bonnier). 
Hierarki: Titel, författarnamn, logotyp 
 
Konnotation 
Omslaget präglas av en blyertsteckning utan färg som ger en omedelbart dramatisk känsla. 
Kroppspråket hos människan i bakgrunden är lite ihopkrupen, något som skulle kunna tyda på en 
chockad känsla eller att personen ifråga smyger därifrån. Det är tydligt att något har gått snett eftersom 
man i förgrunden ser ett bygge av kvistar som rasat ihop.  
Det som efter illustrationen tar störst plats är titeln som är i en stark klart röd stil. Eftersom titeln är det 
enda som är färgad så är det den som intrycksmässigt tar störst plats. Författarnamnet är väldigt diskret 
och tar minst plats. Omslaget ger ett strikt intryck iom den centrerade och därmed statiska layouten, 
samt inramningen av hela ytan. 
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Bilaga 4.  
Analys av Period II 

 
Kallocain 1974 
Denotation 
Typografi: Högst upp på sidan; författarnamn, boktitel samt Delfin.  Allt skrivet i samma typsnitt, samma 
färg och samma storlek. Texten sträcker sig från vänster till höger på sidan.  
Illustration: En fet (ca 2cm) grön linje som understryker texten och böjer sig sedan diagonalt mot 
mitten och som sedan böjs i en krok och avslutas med en svart halvcirkel på högerkanten av boken.  
 
Konnotation 
De visuella elementen är alla placerade på övre halvan av omslaget. All typografi är anspråkslöst linjerad 
längs övre kanten, och det andra grafiska elementet, en grön krok, frammanar inga direkta associationer 
men påminner om ett rör, och den svarta avskurna cirkeln som något som kommer ut ur det. De 
visuella elementen tillsammans för tankarna till billighet, då allt är väldigt enkelt utplacerat, nästan 
slumpmässigt. 
 

Vägen till Klockrike 1974 
Denotation 
Typografi: Författarnamnet på övre halvan av omslaget uppdelat på tre rader. Stor teckengrad, svart 
sans serif och gemenversal. Titeln i hälften så stor teckengrad på nedre delen av omslaget delat upp på 
två rader. Även det sans serif med annat typsnitt. Längst ner på omslaget i högra hörnet står Bonniers i 
samma typsnitt som titeln men mindre teckengrad. 
Illustration: Under författarnamnet på höger sida på omslaget är det en illustration av ett objekt i gult.  
Bakgrund: Vit 
Hierarki: Författarnamnet, titeln, illustrationen, Bonniers 
 
Konnotation 
Det första ögonen dras till på omslaget är författarnamnet. Det är satt i en väldigt stor teckengrad, så 
stor att efternamnet inte ryms på en rad utan måste delas upp på två rader. Detta kan vara en strategi 
för att locka läsaren att köpa boken, att Harry Martinson är ett så känt namn att det lockar till läsning. 
Att man ska se tydligt att det är en av hans böcker. Titeln står också ut en hel del med det tjocka, svarta 
typsnittet mot den vita bakgrunden. Illustrationen går att tolka på flera sätt. Det kan vara en sol, en 
blomma, en tunnel eller bara ett abstrakt objekt.  
 
Utvandrarna 1970 
Denotation 
Typografi: Ett typsnitt som är en semi serif. Sanserif, raka bokstäver. Centrerat på omslaget står först 
författarnamnet i svart. Under står bokens titel i röd/orange färg.  
Illustrationer/märkningar: Under detta finns en illustration av någon slags fågel i vitt mot svart 
bakgrund som är cirkelformad. Bokklubben Svalans logotyp.  
Bakgrund: Omslagets bakgrund är vit. 
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Konnotation 
Även här har man valt att använda röd färg i titeln och svart till författarnamnet som på 
originalversionen. Den enda illustration som finns med på bilden är Svalans logotyp, vilket man kan 
tolka som en fågel som är på väg någonstans. Om ett objekt är påväg mot höger ut ur bilden brukar det 
oftast tolkas som att den är på väg bortåt, medan mot vänster är den på väg hemåt (källa?). Det kan ha 
varit ett strategiskt val att låta svalans logotyp ta plats på omslaget för att representera handlingen, att 
man flyger mot något nytt. Typsnittet som används är en slags blandning mellan serif och sans serif, 
väldigt mjukt och inte lika hårt som på originalomslaget. Även här har de valt att använda en helt vit 
bakgrund och att lägga fokus på typografin och att jobba med kontrast.  
 

Tjärdalen 1976 
Denotation 
Typografi: Överst och vänsterställt på omslaget står författarens förnamn i versalgemener, en vitfärgad 
serif. Under detta, lite större och i versaler står författarens efternamn. Under detta, i samma storlek 
som förnamnet står bokens titel.  
Illustration: Två tredjedelar av ytan täcks av en illustration som föreställer tre hus i bakgrunden, samt en 
häst(?) och träd bakom husen. en gul väg går från förgrunden av bilden till bakgrunden. En människa 
som har blå överdel och underdel klädmässigt och även en svart huvudbonad. Personen håller en spade 
i vänster hand och rör sig bortåt i bild. Framför personen ligger en skottkärra vält på marken med sten 
som ligger delvis i skottkärran delvis på marken. Till höger om skottkärran och längst fram i bilden 
finns två personer till. En person med gult huckle, röd klänning och rödvitrandigt klädesplagg ovanpå 
(förkläde). Personen håller en hink i sin högra hand och en den tredje personens axel i sin vänstra hand. 
Den tredje personen är kortare än de andra, står med ryggen vänd mot betraktaren med vänster arm 
pekandes i riktning mot den första personen. Den högra armen ser ut att hålla runt/bakom den andra 
personen. Kläderna är gul/gröna med ett rött band eller skärp i midjan. Himlen är blå gräset är grönt.  
Bakgrund: Texten står på en svart tonplatta som täcker ungefär en tredjedel av ytan.  
Märkning: Ett litet ankare i vitt ovanför författarens förnamn.  
Hierarki: Illustration, författarens efternamn, författarens förnamn/bokens titel, ankare.  
 
Konnotation 
Omslaget ger vid första anblicken ett kaotiskt intryck, dels på grund av den omkullvälta skottkärran, 
dels på grund av mannen som springer bort med en spade i handen och även på grund av barnet som 
pekar mot den springande mannen. Den tredje personen i bilden ser ut att lugna barnet och har även 
ett väldigt lugnt ansikte. Färgerna är starka, framförallt den gula vägen, men även den gröna klänningen 
som barnet har på sig. Det är många färger och stark kontrast. Bilden ser handmålad ut.  Man kan se 
röda hus med vita knutar, som är ett tydligt tecken på att historien utspelar sig i Sverige.  
Författarens efternamn är det, efter den uttrycksfulla bilden, som tar störst plats och är dessutom 
skrivet i versaler.  
  

56 



Bilaga 5.  
Analys av Period III 

 
Kallocain 1996  
Denotation 
Typografi: typografin är placerad i mitten av omslaget. I ett och samma typsnitt och färg (serif, vit, 
versaler) står författarens namn och bokens titel. Texten är marginaljusterad och ligger på en tonplatta.  
Hierarki: Fotografier, Författarnamn/boktitel, logotyp. 
Bakgrund: En bild på en kvinna som blickar ut ur bild, med sin högra kind vänd mot betraktaren. 
Bilden har en lila färg och är placerad i mitten av omslaget. Under denna bild ligger ett rosatonat 
fotografi som är suddigt (det är samma som den andra). Man skymtar ett ansikte i fotografiet.  
Märkning: Logotyp med en delfin samt ordet delfin under.  
 
Konnotation 
De dubbla porträtten av Boye ger ett harmoniskt intryck. Författarens blick ser nästan in i framtiden. 
Att titeln och författarnamnet ges lika mycket utrymme och är marginaljusterade ovanpå porträttet ger 
en väldigt inramad och strikt känsla. Färgerna rosa och lila ger ett mjukare intryck, särskilt med 
fotografiet i ofokus i bakgrunden.  
 
Vägen till Klockrike 1988  
Denotation 
Typografi: Författarnamnet är placerat högst upp på omslaget i svart sans serif i gemenversal. Det är 
uppdelat på två rader, är centrerat och täcker hela omslaget från sida till sida. På nedre delen av 
omslaget står titeln i vit sans serif i versaler. Det är uppdelat på tre rader och den sista raden täcker hela 
omslaget från sida till sida. Teckengraden är lika stort som författarnamnet.  
Fotografi: Hela omslaget är täckt av ett fotografi av en landsväg. Vägen sträcker sig från bokens högra 
hörn längst ner och försvinner in i bilden bland träd. Vid sidan om vägen går ett staket. Bland träden 
kan man se skymten av ett hustak. ⅓ av fotografiet består av blå himmel med vita moln.  
Märkningar: Litteraturfrämjandets logotyp 
Hierarki: Fotografiet, författarnamnet, titeln, märkningen 
 
Konnotation 
Det liknar en väg tagen från den svenska landsbygden. Eftersom vägen sträcker sig inåt mot skogen kan 
man tolka det som en väg som inte har något slut. Detta kan kopplas till bokens handling, som handlar 
om att Klockrike är en plats som är ouppnåelig, att vägen är oändlig. Författarnamnet syns tydligare än 
titeln. 
 
Utvandrarna 1990  
Denotation 
Typografi: Författarens namn satt i en serif, svart, versaler. Placerat högst upp på omslaget, centrerat. 
Under det Bonniers logotyp högerställt i versal-gement. Teckengraden är mindre än författerens namn.  
Titeln placerad längst ned på omslaget. Samma typsnitt, i versalgement. Svart. Störst teckengrad.  
Illustration: Hela bakgrunden täcks av en illustration i färg. Man kan se en stenbro i grått, med räcke. 
Bron sträcker sig från vänster till höger på omslaget i perspektiv. Under bron finns ett vattendrag. På 
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båda sidor om bron finns grön mark, gräs. Ovanför bron under Bonniers logotyp finns en fågel som är 
grå. Det går inte att avgöra vilket håll den flyger åt. Blå himmel med tre vita moln.  
Märkning: Bonniers logotyp.  
Hierarki: Illustration, titel/författarnamn, förlag 
 
Konnotation 
Det första man lägger märke till med boken är den stora illustrationen som täcker hela omslaget. Med 
tanke på bokens handling kan man tolka det som att illustrationen av bron som sträcker sig över vattnet 
från en landmassa till en annan representerar resan till USA. Att ta sig över havet från en kontinent till 
en annan. På även detta omslag har de valt att ta med en fågel, det är svårt att se vilket håll fågeln flyger 
åt men även här kan man tolka det som att den är på väg höger ut ur bild, på väg mot något nytt. På 
detta omslag har man låtit titeln och författarnamnet ta lika mycket plats. Teckengraden är något större 
på titeln men författarnamnet väger upp det genom att det är skrivet i versaler, därför känns det som att 
de får ta lika stor plats.  
 
 
Tjärdalen 1998  
Denotation 
Typografi: Överst på sidan står författarnamnet i versalgemen serif. Texten sträcker sig över hela ytan 
vänster-höger och är satt i en grön färg. Under detta står bokens titel, i samma sättning och färg. Dock 
lite mindre teckengrad. Titeln är placerad mittemellan centrerat och vänsterställt.  
Illustration: Större delen av ytan täcks av en illustration där man i förgrunden kan se ett rött hus med 
vita knutar. Bakom det står träd utan mellanrum. De är mörkt gröna. Ovanför träden syns en fullmåne 
och en himmel som skiftar i blått rosa och grönt.  
Bakgrund: Ljust rosa.  
Märkning: Albert Bonniers Förlag  i samma sättning som övrig typografi men mindre. längst ned på ytan.  
Hierarki: Illustration, författarens namn, titel, förlag.  
 
Konnotation 
Vid första anblick ser omslaget harmoniskt ut. Färgerna är dämpade och till största delen pasteller. Man 
kan se ett rött hus med vita knutar, som är ett tydligt tecken på att historien utspelar sig i Sverige. Man 
kan även se en fullmåne och himlen är svagt blå och rosa, som i skymningen eller en tidig 
sommarmorgon. Layouten är dynamisk på ett sätt, med placering av titel som inte är centrerad och inte 
vänsterställd utan någonting mittemellan. Den ser ditkastad ut. Titeln är dessutom det enda som är inuti 
bildrutan, både författarnamn och förlagsnamn är utanför, på den ljust rosa bakgrunden. 
Författarnamnet är det som är störst men i och med att det är samma typsnitt på all text skapas ingen 
riktig hierarki. Inga människor finns med i bild vilket gör att scenen ser stillsam ut. 
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Bilaga 6.  
Analys av Period IV 

 
Kallocain 2016 
Denotation 
Typografi:  Typsnittet är handskrivet, satt i en vit färg mot svart bakgrund. Titeln och författarnamnet 
är minst i storlek och sitter till höger på omslaget. Till vänster, och lodrätt står “De onyttiga ska bort” 
samt “Skjut de splittrade” All text är versal. 
Hierarki: Illustration, citat, titel, författarnamn 
Illustration: Under och omringades texten är en illustration av en megafon. Den är svart med vita 
inslag.  
Bakgrund: Vit 
 
Konnotation 
Här finns ett citat ur boken med som ett centralt element på omslaget. Med det handskrivna typsnittet 
och orden ”De onyttiga ska bort” och ”Skjut de splittrade” i versaler ger ett aggressivt intryck och 
megafonen med ojämna kanter som tonplatta för tankarna till en demonstration. Layouten är dynamisk 
i och med citatet som är skrivet nedifrån och upp och författarnamnet och titeln skrivet i en sned 
vinkel för att passa in i handtaget på megafonen. Färgerna ger en väldigt strikt känsla, den vita texten 
mot det svarta som kontrasterar och ger ändå omslaget ett expressivt uttryck. 
 

Vägen till Klockrike 2004 

Denotation 
Typografi: På övre delen av omslaget står författarnamnet i vit sans serif och gemenversal. På en rad, 
vågrätt. Precis under står titeln i samma typsnitt men något mindre teckengrad och snedställd. Även det 
på en rad och vågrätt.  
Illustration: Från omslagets nedre del och hela vägen upp är det en illustration av tre stycken 
växtrankor. Det slingrar sig över omslaget. Illustrationen är i lackad grön och syns endast i blänket av 
ljus.  
Bakgrund: grön 
Märkning: Logotypen till Bonnier pocket längst ner i högra hörnet  
Hierarki: Författarnamnet, titeln  
 
Konnotation 
Detta omslag är väldigt stilrent med fokus på det gröna omslaget och med mindre fokus på 

författarnamn och titeln jämfört med de tidigare böckerna. Även här ser det ut som att man tagit 

inspiration från bokens handling med gröna löv som kan tänkas representera de svenska skogarna. På 

även detta omslag är författarnamnet större än titeln.  

 

Utvandrarna 2016 
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Denotation 
Typografi: Författarnamnet placerat lågt ner på omslaget i versaler och blå sans serif som har en effekt 
av att ha blivit ditsytt. Titeln placerad precis under i samma typografi och storlek som författarnamnet.  
Illustration: Alla element på omslaget har en effekt av att ha blivit ditsytt. Till vänster högt upp en 
kompass med alla väderstreck. I mitten av bilden, lite högre upp än hälften, en brun båt med vita segel 
påväg mot vänster. På höger sida, en massa i blått i obestämbar form. Samma på vänster sida. 
Vågformade linjer i blått som täcker hela omslaget. 
Bakgrund: Vit 
Märkning: Ingen 
Hierarki: Illustration, titel/författarnamn  
 
Konnotation 
Illustrationen liknar en karta, med de två massorna som representerar två olika kontinenter. De blåa 
linjerna representerar havet och skeppet är båten som ska ta dem till Amerika. Kompassens placering 
visar på att båten är på väg västerut vilket stödjer den teorin. Stygnen på omslaget drar tankarna till ett 
lapptäcke. Det var vanligt förr att man berättade historier genom lapparna i lapptäcket och detta kan 
vara en anledning till varför illustratören valde denna design, men kanske även för att stå ut bland andra 
böcker i bokhyllan. Genom att låta illustrationen fortsätta ända ut i kanterna får en att vilja ta upp 
boken och vända på den, vilket bidrar till en större chans att man läser texten på baksidan. 
Illustrationen är det som fått ta störst plats på omslaget.  
 

Tjärdalen 2015 

Denotation 
Typografi:På nedre delen av ytan i stor, versal sanserif står bokens titel, uppdelad på två rader. Bredvid 
första delen av ordet står författarens namn, i en liknande font men i versalgemen. Förnamnet står 
ovanför efternamnet. Titeln är tvåfärgad, en gul ton för de olika delarna. Även bindestrecket mellan de 
två har fått en orange färg. Författarnamnet är vitt.  
Illustration: Den övre halvan av ytan täcks av en mångfärgad illustration. Den är stiliserad och består av 
många färgblock där man bland annat kan se grönt gräs, trädstammar, svarta och orangea droppar som 
rinner och droppar ned för träden. I bakgrunden kan man även se fyra byggnader, i brunt och orange. 
Bakom dem syns ljust gråa berg och en nästan vit himmel och en sol eller måne som är gul. Under 
första halvan av bokens titel finns en grå droppe 
Bakgrund: Svart  
Märkning: Ingen  
Hierarki: Illustration, bokens titel, författarnamn.  
  
Konnotation 
Detta omslag är uttrycksfullt i färg, layout och typografi. Uppdelningen av titeln på två rader ger ett 
lekfullt uttryck, detsamma gäller stilen på illustrationen, men färgerna är jordnära och den stora 
mängden svart skapar en strikt och allvarsam känsla. Illustrationen är uppbyggd i enfärgade block i 
lager, och är väldigt stilistisk i sin uppbyggnad av träd, hus, gräs och berg. Man kan även se svarta 
droppar som kommer ner från den övre svarta bården, som liknar tjära. Trots alla grafiska element har 
omslaget en helhetskänsla och känns verkligen som ett eget verk som har lagts ner mycket tid på.  
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Bilaga 7. Kallocain  
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Bilaga 8. Vägen till Klockrike 
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Bilaga 9. Utvandrarna 
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Bilaga 10. Tjärdalen 
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Bilaga 11. Nässlorna Blomma av Harry Martinson, 2015 

 
Hämtad från Adlibris (2016) 
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